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  القوائم المالية األولية الموجزةفحص  حول تقرير 

 المحترمين  المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي شركة   يإلى السادة / مساهم
 (شركة مساهمة سعودية) 

  مقدمة 
  مجتمعين("الشركة") وشركتها التابعة (المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة  

السنة    وأشهر  الثالثة    ة ولية الموحدة الموجزة ذات الصلة لفتروقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األ  ٢٠٢١  ديسمبر   ٣١"المجموعة") كما في  
واإليضاحات    ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١المنتهية في  سنة  للاألولية الموحدة الموجزة تغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية  لا  وقوائم  في ذلك التاريخ  ة المنتهي

"التقارير    -   ٣٤م  التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رق
نا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية  ") المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليت٣٤المالية األولية" ("معيار المحاسبة الدولي رقم  

 الموحدة الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به. 

  نطاق الفحص 

"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد    ٢٤١٠قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  
ة والمحاسبية  ي المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية بصفة أساسية من االستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المالي ف

الدولية المعتمدة في  وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة  
المراجعة. لذا  المملكة العربية السعودية، وعليه ال يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي ال يمكن تحديدها إال عند إجراء أعمال  

 فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج 

الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي  الموحدة  استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية  
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ٣٤الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 انتباه  لفت

الموحدة  المالية   القوائم  حول  ١٤رقم    اإليضاح   إلى   االنتباه  نلفت   الشركة   في  االستثمارات   على  التعديل  تأثير  توضح  والتي  المرفقة،   الموجزة  األولية 
("بتروكيم"). بناًء    التابعة، الشركة الوطنية للبتروكيماويات   تهامن قبل شرك  سابقًا   توحيدها  تم  التيبوليمرات الخليج للتوزيع    وشركة للبوليمرات    السعودية 

  هذه عن المحاسبة يتم أن يجب ، بوليمرات الخليج للتوزيع وشركةللبوليمرات  السعودية الشركة مساهمي مع التعاقدية للترتيبات تقييم بتروكيمعادة إعلى 
  .االستثمارات هذه على مشتركة سيطرة  المجموعة تمارس حيث  الملكية قحقو  طريقة  باستخدام مشتركة مشاريع في كاستثمارات  االستثمارات

 : المرفقة الموجزة الموحدة األولية  المالية القوائم  حول ١٤رقم  اإليضاح  يوضح

  كما  األولية الموحدة الموجزة  قائمة المركز المالي  لهذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة و ٢٠٢٠  سنةتأثير هذا التعديل على فترات المقارنة ل
؛ و ٢٠٢٠يناير  ١في 

  أي تأثير على إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة وصافي الدخل وربحية السهم (األساسية والمخفضة).للتعديل  لم يكن 

.األمر بهذا  يتعلق فيما استنتاجنا تعديل  يتم  لم  

 برايس وترهاوس كوبرز

 علي عبدالرحمن العتيبي
   ٣٧٩ترخيص رقم 

هـ ١٤٤٣جمادى اآلخرة  ٢٣
 )٢٠٢٢يناير  ٢٦(
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معلومات عامة -1

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

 العربية السعودية. 

معا  بـ   اليهاجزة المرفقة على أنشطة الشركة وشركتها التابعة المباشرة وشركتين تابعتين لشركتها التابعة )يُشار والموحدة الم  االوليةتشمل هذه القوائم المالية 
"المجموعة"( على النحو التالي: 

التأسيس  بلد ديسمبر  31 في  الفعلية الملكية نسبة 

2021 2020 

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

 التابعة.  ةالتابعة وإدارة الشرك كةملكية العقارات واستثمار أموال الشربشكل رئيسي في  الشركةتعمل 

هـ   1429  األول  ربيع  8  بتاريخ  بالرياض  صادر  1010246363  رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  سعودية  مساهمة   شركة  هي  بتروكيم  شركة  إن
(.2008 فبراير 23)الموافق  هـ 1429 صفر  16 بتاريخ 53/ق رقم  التجارة  وزارة قرار بموجب تأسيسها  تم وقد(، 2008 مارس 16)الموافق 

وما ترتب على ذلك من تعطل لألنشطة    المجموعة   فيها  تعمل  التي  المناطق  في(  19-كوفيد)  المستجد   كورونا  فيروس  جائحة   النتشار  االستجابة  إطار  في
بشكل استباقي بتقييم آثاره على عملياتها واتخذت حزمة من التدابير االستباقية والوقائية من  المجموعةاالجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة 

 أجل:   

 . موظفيها وسالمة صحة  ضمان •

. للعمالء  المنتجات وتوريد عملياتها  على  الجائحة آثار من التخفيف •

غير متأثرة إلى حد كبير حيث أن صناعة البتروكيماويات، بشكل عام، معفاة من عمليات    للمجموعة التجارية العمليات  تزال ال  التحديات،  هذه  من  الرغم  على
، في حد ذاتها، لها آثار جوهرية مباشرة محدودة 19-أن جائحة كوفيد المجموعةالقيود المختلفة التي تفرضها مختلف السلطات التنظيمية المحلية. تعتقد إدارة 

  .2021 ديسمبر 31ت المنتهية في المدرجة للفترا المجموعةعلى نتائج  

. اإلمكان بقدر المخاطر من للتقليل  كثب عن الوضع مراقبة المجموعة إدارة تواصل ذلك،  ومع

 المقترح  االستحواذ

لدراسة الجدوى االقتصادية لدمج الطرفين ذو العالقة )"الصفقة    ميبتروك  مع  المناقشات   بدء  قرار  على  شركةال  إدارة  مجلس  وافق  ، 2020  سبتمبر  15  في
 المقترحة"(. 

 م ي بتروكو شركةال  قررت   أساسها  على  والتي  األولية،   االقتصادية   الجدوى   دراسة  من  االنتهاء   عن  الشركة  لنتأع  ، 2021  ديسمبر  31  في   المنتهية   السنة   خالل
 البدء في العناية المتبادلة الواجبة والتفاوض على شروط وأحكام الصفقة المقترحة وبدء مشاركة المعلومات بينهما. 

، فيما يتعلق بمعدل صرف األسهم  ميبتروك  مع  ملزمة  غير  تفاهم  مذكرة  الشركة  وقعت  ، (هـ1443  صفر  20  الموافق)  2021  سبتمبر  27  في  ذلك،   على  عالوة
 سيتم من خالله تنفيذ الصفقة المقترحة. والهيكل الذي 

أبرمت الشركة اتفاقية تنفيذ ملزمة قانون ا مع بتروكيم )"اتفاقية التنفيذ"(، والتي بموجبها اتفقت    هـ(  1443ربيع األول    21)الموافق    2021أكتوبر    27في  
ا  شركة   الشركة و على جميع األسهم الصادرة عن بتروكيم والتي ال تملكها الشركة مقابل إصدار أسهم جديدة   لالستحواذبتروكيم على أن تقدم الشركة عرض 

و الشروط المنصوص  االحكام  م وفق ا للوائح والقواعد المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى  في الشركة لمساهمي بتروكي 
 عليها في اتفاقية التنفيذ. 

. 2022يناير   26 في إصدارها على  والموافقة األخرى  التفسيرية والمعلومات اإليضاحات  تتضمن والتي الموجزة الموحدة  األولية المالية القوائم  اعتماد تم
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السياسات المحاسبية   -2

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

اإلعداد  أسس 2-1

 االلتزام بيان (أ)

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية    34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم    مجموعةللالموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم
 السعودية. 

جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبناء  عليه، ينبغي قراءة هذه  الموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم  تتضمن  ال
، باستثناء التعديالت الموضحة  2020ديسمبر    31جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  الموجزة   الموحدة  ليةاألو المالية  القوائم 

 . 14في اإليضاح رقم 

 التاريخية   التكلفة مبدأ (ب)

لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة في القوائم المالية  طبقا   الموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم   هذه  أعدت
 . 2020ديسمبر   31السنوية للسنة المنتهية في 

 العرض  وعملة الوظيفية العملة ( ج)

يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض    للمجموعة  المالية  القوائم  في  المدرجة  البنود  إن
 . للمجموعةالقوائم المالية بـ "اللاير السعودي" كما أنه العملة الوظيفية 

 والتفسيرات  المعايير على والتعديالت  الجديدة المعايير (د)

الحالي. قامت  المجموعة  على  سارية  جديدة  معايير  جدتو  ال التقرير  لفترة  المعايير سارية  التعديالت على  بتطبيق    المجموعة، ومع ذلك، أصبحت بعض 
 :2021يناير  1التعديالت التالية على المعايير ألول مرة لفترات تقاريرها التي تبدأ في أو بعد  

  المرحلة - الفائدة معدل مؤشر إصالح - 16 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 4 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير  الدولي المعيار
2 

 أن  في   تأثيرها   ويتمثل   التحوط،   بمحاسبة   اإلعفاءات   تتعلق.  الفائدة  سعر  قياس   أساس  بتعديل  يتعلق  فيما   اإلعفاءات  بعض  التعديالت  هذه   من  1  المرحلة  تمنح
ا  يتسبب  لن"(  أيبور )"   البنوك  بين المعروضة  الفائدة  أسعار  تعديل في   للتحوط  فعالية  عدم  أي تسجيل  مواصلة  يجب  ذلك،   ومع.  التحوط محاسبة  إنهاء  في  عموم 
 الموجزة.  الموحدة  األولية اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

: المنشأة من التعديالت  لهذه 2 المرحلة تتطلب

ربح  إثبات  دون  الفعلي  الفائدة معدل  تحديث  طريق عن  الفائدة معدل مؤشر إلصالح نتيجة  التعاقدية النقدية  التدفقات تحديد   أساس في التغير احتساب •
 . فورية  خسارة أو

عنصر   على  تغييرات  إجراء  يتم   عندما  سابق  وقت  أي  في  تعاقدي ا  محدد  غير  مخاطر  عنصر  على  1  المرحلة  تخفيف  تطبيق  عن  مستقبال    التوقف •
 . التحوط عالقة توقف عند أو تعاقدي ا،  المحدد غير المخاطر

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

التي لم تصبح سارية المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكون لها    و   لجنة تفسيرات معايير التقاريرالمالي أو    ريرتقللالدولي   للمعيارال توجد تفسيرات أخرى  
 على المجموعة.  جوهريتأثير 

 بعد  سارية  تصبح  لم والتي  الصادرة  المعايير (ه)

بتطبيقها بشكل مبكر.   المجموعة  تقم ولم 2021 ديسمبر 31 في التقرير لفترات إلزامية تعد  ال  التي الجديدة المحاسبية  والتفسيرات المعايير بعض نشر  تم لقد
 . المنظورة  المستقبلية معامالتها وعلى المستقبلية أو  الحالية  التقرير فترات  في المجموعةومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير أثر جوهري على  
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 )تتمة( السياسات المحاسبية -2
 
 الملكية  حقوق   ومحاسبةأسس التوحيد  2- 2
 
 التابعة  الشركات (أ)
 

  وهي   .2021  ديسمبر   31كما في    التابعة  ةالشرك.  التابعة   تها وشرك  للشركة  المالية   القوائم   على   للمجموعة   الموجزة  الموحدة   يةاالول  المالية   القوائم   تشمل
  نتيجة   متغيرة   عوائد  في  حقوق  لديها   أو  متغيرة   لعوائد  معّرضة  المجموعة  تكون  عندما  ما  منشأة   على  المجموعة  تسيطر.  المجموعة  عليها  تسيطر  التي  المنشآت
   .فيها المستثمر  المنشأة على تمارسها  التي السلطة  خالل من العوائد هذه  على التأثير  على القدرة لديها يكون كما  فيها المستثمر  المنشأة في مشاركتها

 
 :التالية الثالثة الشروط المجموعة استوفت  حال  في فقط  فيها المستثمر المنشأة على التحديد وجه على المجموعة  تسيطر

 
 (فيها  المستثمر  بالمنشأة  المتعلقة األنشطة  توجيه  على  الحالية  القدرة  تمنحها  التي  الحالية  الحقوق  المثال  سبيل  على)  فيها  المستثمر  المنشأة  على  سيطرة ●
 و  فيها،  المستثمر المنشأة في  مشاركتها خالل من متغيرة عوائد على  الحصول في  الحق أو تعرض ●
 عوائدها  على للتأثير  فيها المستثمر المنشأة على  سلطتها استخدام على القدرة ●
 

 .السيطرةيتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم إلغاء توحيدها من تاريخ توقف 
 

اسبية للشركات يتم حذف االستثمارات والمعامالت واألرصدة واألرباح أو الخسائر غير المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة. تتماشى السياسات المح
 .التابعة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة

 
  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  منفصل  بشكل  بالكامل  لمملوكةا  غير   التابعة  الشركات  ملكية  وحقوق  نتائج  في  المسيطرة  غير  الحصص  تظهر
 . التوالي على  الموجزة  الموحدة األولية المالي  المركز وقائمة الموجزة الموحدة  األولية الملكية حقوق  في  التغيرات  وقائمة الموجزة الموحدة  األولية اآلخر

 
 مشتركة مشاريع في استثمارات (ب)

 
 عادة،  باألنشطة  للقيام  أكثر،  أو  طرف   مع  سارية، (  والتزامات  حقوق )  تعاقدية   ترتيبات  مجموعة لل  أن   حيث   المشتركة  الترتيبات  من  نوع   هو   المشترك   المشروع

  ما،  ترتيب  على  السيطرة  بتقاسم  التعاقدي  االتفاق  عن  فتنشأ  المشتركة  السيطرة  أما.  مشتركة  لسيطرة  خاضعة  قانونية  منشأة   خالل  من  بالضرورة،   ليس  ولكن
 . باإلجماع السيطرة في المشاركة األطراف موافقة الصلة  ذات  باألنشطة  المتعلقة القرارات تستدعي  عندما إال التنفيذ  حيز  تدخل وال

 
.  بالتكلفة   مبدئيا    إثباتها  ويتم (  الملكية  حقوق  بطريقة  فيها  مستثمر  شركات )  الملكية  حقوق   طريقة   باستخدام  المشتركة  المشاريع  في  الحصص   عن  المحاسبة  يتم

 الخسارة   أو  الربح  في  فيها  المستثمر  مجموعةلل  االستحواذ  بعد  الخسائر  أو  األرباح  في  المجموعة  حصة  الموجزة  الموحدة   االولية  المالية  القوائم  تتضمن
  المحاسبية   السياسات  تعديل   بعد   المنفصل،   اآلخر  الشامل  الدخل   في   فيها  المستثمر  مجموعةلل  اآلخر  الشامل  الدخل  حركات  من  مجموعة ال  وحصة   المنفصلة،
 وجود  عند   لالستثمار  الدفترية  القيمة   في  كتخفيض   المشتركة   المشاريع  من   المدينة  أو   المستلمة   األرباح   توزيعات   إثبات  يتم .  مجموعة ال  سياسات   مع   لتتماشى 

  .األرباح توزيعات  باستالم حق
 

  في   بما  الحصة،   لهذه  الدفترية  القيمة  مبلغ  تخفيض  يتم  الملكية،   حقوق  بطريقة  فيها   المستثمر  المجموعة  في  حصتها  عن  مجموعةال  خسائر  حصة  تزيد  عندما
 عن  نيابة   مدفوعات   أو   التزام  الشركة   لدى  يكون   الذي  الحد   باستثناء   اإلضافية  الخسائر   إثبات  عن  التوقف  ويتم   الصفر،   إلى  األجل،   طويلة   استثمارات   أي   ذلك

 . فيها المستثمر المجموعة
 

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

 
 انخفاض   على  دليل  وجود  فيه  يوجد  ال  الذي   الحد  إلى  فقط  ولكن  المحققة،   غير  األرباح  استبعاد  بها  يتم  التي  الطريقة  بنفس   المحققة  غير  الخسائر  استبعاد  يتم

 . القيمة
 

 والمطلوبات   للموجودات العادلة  القيمة  -3
 

على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية بطبيعتها قصيرة    مجموعةلل  المالية  لألدوات  العادلة  القيم  تُقدر ، 2020  و  2021  ديسمبر  31  في  كما
  األولية   المالي  المركز  قائمة  تاريخ  من  شهرا    12األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل  

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



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مؤثرة  محاسبية  وأحكام قديراتت -4
 

استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، الموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب
تم تقييم التقديرات  يواإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير.  

  المجموعة   تقوم.  للظروف  مناسبة  تكون  أن  يعتقد  التي  المستقبلية  باألحداث  توقعات  نتتضم  أخرى،   وعوامل  السابقة  الخبرة   على  ناء  واألحكام بشكل مستمر ب
ا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا  لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة     جوهرية   تغييرات  بها. ليس هناكبعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادر 

  عنها   واإلفصاح  تطبيقها   تم  التي  تلك  عن  الموجزة  ةالموحد   األولية  المالية   القوائم  إعداد  في  اإلدارة  تستخدمها  التي   المؤثرة  المحاسبية   واألحكام   التقديرات   في
 .2020ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في  الموحدة   المالية القوائم في

 

 فرض  في  19  -كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس   وباء  تسبب  احتمالية  بتقييم  استباقي  بشكل  المجموعة  إدارة  قامت  ، 1  رقم اإليضاح  في  مبين  هو  وكما  ذلك،   ومع
  بالمجموعة   الخاصة   التوريد  سلسلة   على  سلب ا   تؤثر   أن  يمكن  والتي  المجموعة   فيها  تعمل   التي   األسواق  وفي  المحلي  الصعيد  على   أخرى   وحكومية   تنظيمية   قيود

وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام    .المالي  األداء   على   سلب ا  تؤثر   أن   يمكن  التي   المبيعات   توزيع   شبكة  إلى   باإلضافة   منتجاتها،   على  والطلب   اإلنتاج  وقدرات
الموجزة. باإلضافة    الموحدةوافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في ظل الظروف الحالية لغرض إعداد هذه القوائم المالية األولية    المجموعةوتقديرات  

ا سريع ا في ظل الشكوك المستقبلية، ستستمر  ا لتطور الوضع تطور    اإلدارة في تقييم اآلثار بناء  على التطورات المستقبلية.إلى ذلك، ونظر 
 

 الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 

 مشتركة ذات المسؤولية المحدودة التالية:  مشاريعلدى المجموعة استثمارات في 
 

 في   الفعلية الملكية نسبة التأسيس  بلد 

2021 ديسمبر 31   2020 ديسمبر 31   
% 50 السعودية  العربية المملكة شركة شيفرون فيليبس السعودية   50 %  
% 50 السعودية  العربية المملكة شركة الجبيل شيفرون فيليبس   50 %  

  مسؤلية ذات حرة منطقةاروماتيكس ديستربيوشن كومباني )شركة 
% 50 اإلمارات العربية المتحدة  ( محدودة  50 %  

% 65 السعودية  العربية المملكة ( محدودة مسؤولية ذات شركة) للبوليمرات السعودية الشركة  65 %  
  مسؤولية ذات  حرة منطقة شركة ) للتوزيع الخليج بوليمرات  شركة

% 65 المتحدة   العربية اإلمارات محدودة(   65 %  
 

المواد الكيميائية العضوية األساسية والغازات األولية والوقود  وتتمثل أنشطة شركة شيفرون فيليبس السعودية بشكل رئيسي في إنتاج غاز الوقود   (أ)
تجاري  . إن شركة شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل  الغازي
  .2055009584(، ولديها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  1996يوليو    8هـ )الموافق    1417صفر    22بتاريخ    2055003839رقم  

 

مليون لاير سعودي بموجب القرار الصادر    411بمبلغ    الشركة ، قرر شركاء شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأسمال2018سنة    خالل
 ديسمبر  31المنتهية في    السنةهـ(. تم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل    1439ذو الحجة    24)الموافق    2018بتمبر  س  4بتاريخ  
 . 2021 ديسمبر 31 في  كمافيليبس  شفرونتم دفع التخفيض في رأس المال بشكل كامل الى شركاء شركة  .2020

 

فيليبس بشكل رئيسي في إنتاج وبيع ُمركب ستايرين والموغاز المختلط والبنزين العطري وزيت الوقود. إن  تتمثل أنشطة شركة الجبيل شيفرون   (ب)
رقم   تجاري  سجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  الجبيل  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  فيليبس  شيفرون  الجبيل  شركة 

  (.2003أغسطس   23وافق هـ )الم 1424جمادى اآلخرة  25بتاريخ  2055005901
 

مليون لاير سعودي بموجب القرار الصادر بتاريخ    994بمبلغ    الشركة  مال، قرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس تخفيض رأس2018سنة    خالل
. يعتبر هذا التخفيض ذمم  2020  سنةتم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل    هـ(.  1439ذو الحجة    24)الموافق    2018سبتمبر    4

المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في شركة   قدراتهاتحت الطلب إلى شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس وفق ا   الدفع دائنة مستحق
ا   (. 6يضاح رقم إلا الجبيل شيفرون فيليبس )انظر أيض 

 

كلوهكسان، بروبان وبنزين( التي تنتجها  تتمثل أنشطة اروماتيكس ديستربيوشن كومباني بشكل رئيسي في توزيع المنتجات العطرية )ستايرين، سي ( ج)
ات  شركة الجبيل شيفرون فيليبس وشركة شيفرون فيليبس السعودية. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، اإلمار

 .4105العربية المتحدة بموجب رخصة رقم 
 

  رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  الجبيل،   في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  للبوليمرات  السعودية  الشركة  إن (د)
 .2055009065  رقم  التجاري  السجل  بموجب  الجبيل  في  فرع  ولها  ،(2007  ديسمبر  9  الموافق)  هـ  1428  القعدة  ذي  29  بتاريخ  2055008886

وقود المحركات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهيكسين والبولي إيثيلين عالي الكثافة  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج وبيع خليط  
هي مشروع مشترك بين بتروكيم وشركة شيفرون   للبوليمرات  السعودية  الشركةإن الشركة   ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبولي ستايرين.

 . فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة
 

.  سعودي لاير  مليار  1.4 إلى سعودي  لاير  مليار 4.8 من الشركة  مال رأس  تخفيض  للبوليمرات  السعودية الشركة  مساهمو قرر ، 2019 سنة خالل
  الى   العائد راس المال    في   التخفيض  أن  كما.  2021  ديسمبر  31  في   المنتهية   السنة  خالل  التخفيض  بهذا   المتعلقة  النظامية  اإلجراءات   من   االنتهاء  تم
  للشركة   المالية  القوائم  في  متداول  مطلوب   أنه على  معه  التعامل  يتم  وبالتالي،   للشركة،   المالية   القدرات  على  اعتماد ا  الطلب،  عند  الدفع   مستحق  شركةال

. (6 رقم ايضاح راجع ايضا، )للبوليمرات.   السعودية



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام عنهاب محاس مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 

  الحرة   المنطقة  من  صادرة  تجارية  رخصة  بموجب  2011  فبراير  15  في  دبي  بمطار  الحرة  المنطقة  في  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  شركة  تأسيس  تم (ه)
تتمثل األنشطة الرئيسية   .المتحدة  العربية  اإلمارات  دبي،   ، 6EA 420  رقم  مكتب  دبي،   بمطار  الحرة  المنطقة  هو   للشركة  المسجل  العنوان.  دبي  بمطار

المستودعات الدولية.  والمونومر و  اتالبوليمرمنتجات  لشركة في تسهيل مبيعات   وهي    للبوليمرات   السعوديةان الشركة هي موزع لشركة  توفير 
 . للبتروكيماويات المحدودة شركة شيفرون فيليبس العربية مشروع مشترك بين بتروكيم و  

 

 2021 ديسمبر  31 في للسنة المنتهية  

 
شركة شيفرون  

 فيليبس السعودية 
 شركة الجبيل  

 شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
 ديستربيوشن  

 كومباني 
  السعودية الشركة

 للبوليمرات 
شركة بوليمرات  

 المجموع  الخليج للتوزيع 

       
الرصيد  
 9,378,318 594,347 7,493,025 54,509 699,739 536,698 يناير  1االفتتاحي، 
  صافي  في الحصة 
 1,905,924 144,834 1,222,756 115,438 66,589 356,307   الربح
صافي    في الحصة 
  الشامل الدخل
 8,792 - 7,286 - 709 797 اآلخر
  رأس في  تخفيض
 ( 2,206,100) - ( 2,206,100) - - - المال 
  أرباح  توزيعات
  من مستلمة
 ( 384,375) ( 121,875) - ( 46,875) - ( 215,625) مشتركة  مشاريع

  إلى  مستردة زكاة
 27,389 - 13,118 - 8,026 6,245 مشتركة  مشاريع

الرصيد  
 31الختامي، 
 8,729,948 617,306 6,530,085 123,072 775,063 684,422 ديسمبر 

 
 

 2020 ديسمبر  13 في المنتهية للسنة  

 
شركة شيفرون  

 فيليبس السعودية 
 شركة الجبيل 

  شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
 ديستربيوشن 

 كومباني 
  السعودية الشركة

 للبوليمرات 
شركة بوليمرات  

 المجموع  الخليج للتوزيع 

       
  الرصيد االفتتاحي، 

 10,028,631 693,534 7,324,455 - 1,266,252 744,390 يناير 1
  صافي  في الحصة 
( 71,190) 1,788 (الخسارة) الربح  54,458 172,645 95,813 253,514 
  صافي  في الحصة 

  الشامل  الخسارة
( 8,340) األخر  (4,714 )  - (20,860 )  - (33,914 )  

 51 - - 51 - - المال  رأس  إصدار
  رأس في  تخفيض
( 205,625) المال   (496,875 )  - - - (702,500 )  
  أرباح  توزيعات
  من مستلمة
( 195,000) - - - - مشتركة  مشاريع  (195,000 )  

  إلى  مستردة زكاة
 27,536 - 16,785 - 6,266 4,485 مشتركة  مشاريع

الرصيد  
 31الختامي، 
 9,378,318 594,347 7,493,025 54,509 699,739 536,698 ديسمبر 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 
  المشترك   للمشروع   المالية   القوائم  في  المعروضة   المبالغ  عنها  اإلفصاح  تم  التي  المعلومات  تعكس.  المشتركة  للمشاريع  المختصرة  المالية  المعلومات  يلي   فيما
 . المبالغ تلك  في الشركة حصة تعرض وال
 

 المختصرة  المالي المركز قائمة
 

 

  شركة الجبيل شيفرون فيليبس السعودية شركة شيفرون فيليبس 

ديسمبر  31  
2021 

ديسمبر  31  
2020 

يناير  1  
2020 

ديسمبر   13  
2021 

ديسمبر   31
2020 

يناير  1  
2020 

       

       متداولة  موجودات

 337,907 313,478 278,276 472,895 635,618 196,148 يماثله  وما نقد

 858,531 1,028,189 1,132,823 989,135 938,496 1,419,353 اخرى  متداولة موجودات

 1,196,438 1,341,667 1,411,099 1,462,030 1,574,114 1,615,501 المتداولة  الموجودات مجموع
       

 2,111,739 1,849,437 1,660,790 1,066,168 970,688 989,164   متداولة غير موجودات
       

       متداولة  مطلوبات 
  باستثناء) مالية  مطلوبات 
( 782,224) (التجارية المطلوبات  (921,749 )  (614,578 )  (736,946 )  (987,236 )  (183,197 )  

( 148,433) اخرى  متداولة مطلوبات   (181,392 )  (129,511 )  (689,757 )  (692,351 )  (518,217 )  

( 930,657) المتداولة   المطلوبات مجموع  (1,103,141 )  (744,089 )  (1,426,703 )  (1,679,587 )  (701,414 )  
       

       متداولة  غير مطلوبات 
  ءباستثنا ) المالية  المطلوبات
( 821) (التجارية المطلوبات  (9,176 )  (4,640 )  (4,639 )  (5,685 )  (6,642 )  

( 223,283) اخرى  متداولة غير مطلوبات   (201,480 )  (178,576 )  (119,712 )  (121,673 )  (121,307 )  
  الغير  المطلوبات مجموع
( 224,104) متداولة   (210,656 )  (183,216 )  (124,351 )  (127,358 )  (127,949 )  

       

 2,478,814 1,384,159 1,520,835 1,600,893 1,231,005 1,449,904 الموجودات   صافي



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 

 المختصرة  المالي المركز قائمة
 

 

 للبوليمرات   السعودية الشركة اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

ديسمبر   13
2021 

  ديسمبر 31
2020 

 يناير  1
2020 

  ديسمبر 31
2021 

  ديسمبر 31
2020 

يناير  1  
2020 

       

       متداولة  موجودات

 2,098,105 792,308 598,729 - 82,639 286,091 يماثله  وما نقد

 1,303,307 1,326,240 1,923,478 - 448,961 508,117 اخرى  متداولة موجودات

 3,401,412 2,118,548 2,522,207 - 531,600 794,208 المتداولة  الموجودات مجموع

       

 14,375,642 13,142,310 12,392,888 - - -   متداولة غير موجودات

       

       متداولة  مطلوبات 
  باستثناء )  مالية  مطلوبات 
( 547,980) (التجارية المطلوبات  (422,513 )  - (3,023,955 )  (1,200,228 )  (1,660,949 )  

( 604,171) - - - اخرى  متداولة مطلوبات   (519,870 )  (435,776 )  

( 547,980) المتداولة   المطلوبات مجموع  (422,513 )  - (3,628,126 )  (1,720,098 )  (2,096,725 )  

       

       متداولة  غير مطلوبات 
  ء باستثنا)  المالية  المطلوبات
( 799,425) - - - (التجارية المطلوبات  (1,536,083 )  (4,007,149 )  

( 86) اخرى  متداولة غير مطلوبات   (71 )  - (653,944 )  (609,597 )  (574,924 )  
  الغير   المطلوبات  مجموع
( 86) متداولة   (71 )  - (1,453,369 )  (2,145,680 )  (4,582,073 )  

       

 11,098,256 11,395,080 9,833,600 - 109,016 246,142 الموجودات   صافي
 
 

للتوزيع   الخليج بوليمرات شركة    

2020ديسمبر  31 1 يناير 2020  31 ديسمبر 2021  

 

    
 موجودات متداولة    

243,446 921,122 يماثله  وما نقد 95,693   

1,081,583 234,946  موجودات متداولة اخرى  1,475,171 
 مجموع الموجودات المتداولة  1,570,864 1,069,155 1,325,029

    

2,483 61,37  موجودات غير متداولة   304 

    
 مطلوبات  متداولة    
(660,210 )  (579,88 )  مطلوبات  مالية  )باستثناء المطلوبات التجارية( )568,778(  
(910,46 )  (592,66 )  مطلوبات  متداولة اخرى  )51,506(  
(257,570 )  (155,171 )  مجموع المطلوبات  المتداولة  )620,284(  
    
 مطلوبات  غير متداولة    
(070,2 )  (15 )  المطلوبات المالية  )باستثنا ء المطلوبات  التجارية(  - 
(896 )  (964 )  مطلوبات  غير متداولة اخرى  )1,182(  
(966,2 )  (979 )  مجموع المطلوبات  الغير متداولة  )1,182(  
    

1,066,976 381,914  صافي  الموجودات  949,702 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 

 :تسوية حصة المجموعة في المشاريع المشتركة كما هو مبين أدناه
 

 شركة شيفرون فيليبس السعودية   شركة الجبيل شيفرون فيليبس
 
 

   ديسمبر 31
2020 

ديسمبر  13  
2021 

   ديسمبر 31
2020 

ديسمبر  13  
2021 

 

     
159,384,1  1,520,835 005,231,1    المشتركة المشاريع  اصول صافي 1,449,904 
50 %  50 %  50 %  50 % المجموعة  حصة   

692,080 760,418 615,503 724,952  
   المجموعة بين  االستبعادات - - - -

659,7  514,64  (805,78 )  (40,530 )  
/   بالزكاة االعتراف  في التوقيت فروق
وسدادها  الحالية  الدخل  ضريبة  

739,699  3775,06  698,536    لالستثمارات  الدفترية القيمة  684,422 
 

 
للبوليمرات   السعودية الشركة  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني  

 
 

   ديسمبر 31
2020 

ديسمبر  13  
2021 

   ديسمبر 31
2020 

ديسمبر  13  
2021 

 

     
   المشتركة المشاريع  اصول صافي 246,142 109,016 9,833,600 11,395,080

65 %  65% 50 %  50 % المجموعة حصة    
7,406,802 6,391,840 54,509 123,072  

(36,754 )  (38,622 ) بين المجموعة    االستبعادات - -   

122,977 176,867 -  - 
/   بالزكاة االعتراف  في التوقيت فروق
وسدادها  الحالية  الدخل  ضريبة  

 القيمة الدفترية لالستثمارات   123,072 54,509 6,530,085 7,493,025
 

 للتوزيع   الخليج بوليمرات شركة  

2021ديسمبر  13  2020ديسمبر  31   

   

 914,381 949,703   المشتركة المشاريع  اصول صافي

% 65 المجموعة  حصة  65 %  

 594,347 617,306   لالستثمارات  الدفترية القيمة 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
 

شركة شيفرون فيليبس السعودية   

 

 ديسمبر   31 في المنتهية للسنة  ديسمبر   31 في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

2021 2020 2021 2020 
     

 2,703,428 4,498,256 707,937 1,090,048 العمالء   مع العقود من إيرادات 

 7,590 2,618 3,494 643 من استثمارات نقدية  إيرادات 

( 33,592)   استهالك  (22,359 )  (134,605 )  (127,448 )  

( 4,943)   تمويل تكاليف  (5,903 )  (5,355 )  (9,105 )  

( 8,977)   الدخل وضريبة الزكاة مصروف  (7,305 )  (80,640 )  (9,345 )  

 23,254 634,223 50,431 50,807 السنة /للفترة الربح
 للفترة  األخرى الشاملة (الخسارة) الربح

( 15,011) 1,594 السنة  /  1,594 (15,011 )  
  الشاملة ( الخسارة) الدخل مجموع 
( 8,243) 635,817 35,420 52,401 السنة  / للفترة  

 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة قائمة الربح أو 

 

  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 

 ديسمبر   31 في المنتهية للسنة  ديسمبر   31 في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

2021 2020 2021 2020 

     

 3,876,885 6,019,253 1,074,579 1,690,985 العمالء   مع العقود من إيرادات 

 3,814 1,733 969 473   استثمارات نقديةمن  إيرادات 

( 67,965)   استهالك  (71,329 )  (270,286 )  (293,479 )  

( 2,266)   تمويل تكاليف  (1,364 )  (2,445 )  (2,711 )  

( 12,790) 9,620   الدخل وضريبة الزكاة مصروف  (16,050 )  5,876 

( 13,265) السنة /للفترة الخسارةالربح   84,790 120,900 (122,127 )  
  األخرى  الشاملة)الخسارة(  الدخل
( 8,487) 1,275 السنة /للفترة  1,275 (8,487 )  

 الدخل ( الخسارة) مجموع 
( 11,990) السنة  /للفترة  الشامل   76,303 122,175 (130,614 )  

 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
 اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 

 ديسمبر   31 في المنتهية للسنة  ديسمبر   31 في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

2021 2020 2021 2020 

     
,9791,084 العمالء   مع العقود من إيرادات   749,044 4,236,593 1,798,301 
( 120) استهالك   - (120 )  - 

( 4) تكاليف التمويل   - (4 )  - 

     

 108,915 230,876 66,446 53,874 السنة /للفترة الربح
  األخرى الشاملة  الدخل

 - - - - السنة /للفترة
  الشامل الدخل مجموع 

 108,915 230,876 66,446 53,874 السنة  / للفترة

 
 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  -5
 

 المختصرة  اآلخر الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة

للبوليمرات   السعودية الشركة  

 

 ديسمبر   31 في المنتهية للسنة  ديسمبر   31 في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

2021 2020 2021 2020 

     

 5,532,143 8,201,284 1,527,472 2,177,834 العمالء   مع العقود من إيرادات 

 20,539 5,719 11,774 1,045 استثمارات نقدية من  إيرادات 

( 216,675) االستهالك   (216,450 )  (871,346 )  (875,138 )  

( 14,514)   تمويل تكاليف  (24,498 )  (37,635 )  (86,494 )  
  وضريبة   الزكاة  مصروف
( 10,368)   الدخل  (22,625 )  (171,046 )  (32,749 )  

 259,353 1,763,036 332,881 302,218 السنة /للفترة الربح
  الشاملة (الخسارةالدخل )

( 29,847) 10,425 السنة /للفترة األخرى  10,425 (29,847 )  
 الشامل الدخل مجموع 

 229,506 1,773,461 303,034 312,643 السنة / للفترة

 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 

للتوزيع   الخليج بوليمرات شركة   

 

 ديسمبر   31 في المنتهية للسنة  ديسمبر   31 في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

2021 2020 2021 2020 

     

 4,944,986 7,582,751 1,344,101 2,046,082 العمالء   مع العقود من إيرادات 

( 11) من استثمارات نقدية  إيرادات   34 15 34 

( 270) االستهالك   - (1,073 )  (1,106 )  

( 4) 26 -   تمويل تكاليف  (79 )  

     

 147,405 222,821 57,060 46,383 السنة /للفترة الربح
 األخر الشامل  الربح

 - - - - السنة /للفترة
  للفترة/   الشامل   الدخل   مجموع 

 147,405 222,821 57,060 46,383 لسنة ا

 
المشتركة فيما يتعلق بالضمانات المصرفية والنفقات الرأسمالية المعتمدة هي كما يلي:  للمشاريع االلتزامات المحتملة   

 
2021 ديسمبر 13   31 ديسمبر 2020 
   

,647783 شركة شيفرون فيليبس السعودية   783,800 

762,971 شركة الجبيل شيفرون فيليبس   1,011,100 

 - - (محدودة مسؤلية ذات حرة منطقةاروماتيكس ديستربيوشن كومباني )شركة 

 593,100 1,256,083 ( محدودة مسؤولية ذات شركة) للبوليمرات السعودية الشركة

 - - محدودة( مسؤولية ذات  حرة منطقة شركة ) للتوزيع الخليج بوليمرات  شركة
 
 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 عالقة  ذات  أطراف مع  وأرصدة  معامالت -6
 

  منشآت   العالقة  ذات   األطراف   تتضمن  كما.  اإلدارة  موظفي  وكبار  الزميلة  والشركات  اإلدارة  مجلس   وأعضاء   المساهمين  من  العالقة  ذات   األطراف  تتألف
 "(. أخرى  عالقة ذات أطراف)"  فيها حصة العليا اإلدارة  أو اإلدارة مجلس أعضاء بعض يمتلك التي األعمال

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

 

 المعامالت  طبيعة عالقة  ذات  أطراف
 في  المنتهية  أشهر الثالثة لفترة

 ديسمبر  31 
 في  المنتهية للسنة 

 ديسمبر  31 

  2021 2020 2021 2020 

 ( معدلة)  ( معدلة)   

      

      : مشترك  مشروع
 

 - 2,206,100 - -   مال رأس في  تخفيض للبوليمرات  السعودية الشركة

 205,625 - - - مال  رأس في  تخفيض فيليبس  شيفرون الجبيل شركة

 496,875 - - - مال  رأس في  تخفيض السعودية  فيليبس  شيفرون شركة

 ( 51) - - - مساهمة رأس المال  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 للتوزيع  الخليج بوليمرات  شركة
تحويل التزامات منافع  

 1,391 - - - الموظفين 

      

      . 14 رقم ايضاح  ايضا   راجع
 

 مشترك  مشروع قرض ثانوي الى  (1
 

ا  ميبتروك  قدمت  مصنع  إنشاء  لتمويل  السابقة  السنوات  في   للبوليمرات  السعودية  للشركة  سعودي،   لاير  مليار  2.1  بقيمة  بالفوائد،   محمل  غير  ثانوي ا  قرض 
  السعودية  بالشركة  الخاصة   التجارية  القروض   تسهيالت  شروط  بموجب  بها  الوفاء   تم  التي  التعهدات  لبعض  خاضع ا  القرض  سداد  كان.  للبتروكيماويات

 . 2020 ديسمبر 31 في  المنتهية السنة  خالل القرض  بتسوية للبوليمرات السعودية الشركة قامت. للبوليمرات
 

 عالقة  ذات  أطراف  من مطلوب (2
 

2021 ديسمبر 31  2020ديسمبر  31   

( معدلة)    
   

 - 987,686 للبوليمرات  السعودية الشركة

 496,875 271,875   فيليبس شيفرون الجبيل شركة

 111,875 - السعودية  فيليبس  شيفرون شركة

 1,259,561 608,750 
 

 . 14 رقم ايضاح راجع
 

 عالقة  ذات  أطراف إلى مطلوب (3
 

2021 ديسمبر 31  2020 ديسمبر 31   

( معدلة)    
   

 51 51 ركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة ش
 

. 14 رقم ايضاح راجع



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 اإلدارة   موظفي كبار تعويضات (ب)
 

  
  31 في المنتهية  أشهر الثالثة لفترة

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في  ديسمبر  

  2021 2020 2021 2020 
( معدلة)    ( معدلة)    
      

 19,588 21,396 6,004 8,026  للموظفين   األجل  قصيرة أخرى  ومنافع رواتب
 3,547 1,892 2,374 531  الموظفين  منافع التزامات

  8,557 8,378 23,288 23,135 
 

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

 . 14 رقم ايضاح راجع
 
 يماثله  وما  النقد -7

 

2021 ديسمبر 31  2020 ديسمبر 31   

 )معدلة(   
   

 39,822 35,811 البنوك  لدى نقد

 20 - الصندوق  في  النقد

 1,125,900 1,781,000 األجل  قصيرة  ودائع

 1,816,811 1,165,742 
 

  تجارية  بأسعار  تمويلية  إيرادات   وتدر  اإليداع،  تاريخ من  أقل   أو   أشهر  ثالث   استحقاقها فترات  وتبلغ   تجارية، بنوك  لدى  األجل  قصيرة   مرابحة   ودائع  إيداع يتم
 (.سنوي %0.85 إلى %0.45 من: 2020) سنويا  1.25 إلى 0.35 من تتراوح

 

 . 14 رقم ايضاح راجع أيضا ، 
 

 المال  رأس -8
 

: 2020  يناير  1  2020  ديسمبر  31)  عادي   سهم  مليون  450  من  بالكامل   والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  المال   رأس  يتكون  ،2021  ديسمبر  31  في  كما
 . للسهم  سعودي لاير   10 بواقع( عادي سهم مليون 450

 

 الزكاة  -9
 

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

  من   تنشأ  قد   إضافية   زكاة   مطلوبات   أي  لتغطية  كاف    الموجزة   الموحدة   األولية   المالي  المركز  قائمة   في  رصده  تم   الذي  المخصص  أن  المجموعة  إدارة  تعتقد
 . الهيئة

 

 السعودية لالستثمار الصناعي شركة المجموعة ب  الخاصةربوط  الوضع  (أ
 

  الهيئة   لدى  الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت  وقد.  2020  حتى"(  الهيئة )"   والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت
 .  مستقل أساس على 2006 ديسمبر 31 حتى السنوات  لجميع

 

 الزكاة   التزام  على  باعتراض  الشركة  قدمتو.  سعودي  لاير  مليون  42.5  بمبلغ  إضافي  زكاة  التزام  مع  2014  إلى  2007  من  للسنوات  ربوط ا  الهيئة  رفعت
 .ذلك  في  الحكم ويُنتظر"( األمانة)"  الضريبية للجان  العامة األمانة  إلى اإلضافي

 

ا   الشركة  قدمت .  سعودي  لاير   مليون  38.7  بمبلغ  إضافي  زكاة  التزام   مع  2018  إلى  2015  من  للسنوات   ربوط ا  الهيئة  رفعت   الزكاة   التزام   على  اعتراض 
  في   المنتهيةالسنة    خالل  بتسويتها  الشركة  وقامت  يسعود  لاير  مليون  17.0  إلى   السنوات  هذه  عن  الزكوي  االلتزام  تخفيض   تم  وعليه،   الهيئة،   إلى  اإلضافية

  .2021 ديسمبر 31
 

اعتراضا  الشركة    وقدمتمليون لاير سعودي.    15.7  بمبلغمع التزام زكاة إضافي    2020إلى    2019من    للسنواتربوطا   الهيئة  رفعت    ، 2021خالل عام  
  3.9  ة مليون لاير سعودي و قامت الشركة بتسوي  14.8وعليه، تم تخفيض االلتزام الزكوي عن هذه السنوات إلى  ،  الهيئة التزام الزكاة اإلضافي إلى    على

  .2022مليون لاير سعودي خالل شهر يناير   10.9والباقي  2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في خالل ا مليون لاير سعودي



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 بتروكيم شركة ب  الخاصةربوط  الوضع  (ب
 

  الهيئة   لدى  الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت  وقد.  2020  حتى"(  الهيئة )"   والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت
 : التالي  النحو على  الهيئة قبل  من اإلضافية  الربوط من عدد إصدار تم  وقد. مستقل أساس على 2010 ديسمبر 31 حتى السنوات  لجميع

 

 التزام  على  إعتراض  بتقديم  بتروكيم  وقامت.  سعودي  لاير   مليون  95.5  بمبلغ  إضافي  زكاة  التزام  مع  2013  إلى  2011  من  للسنوات   ربوط ا  الهيئة  رفعت
ا  األمانة   أصدرت  ،2020  خالل"(.  األمانة )"  الضريبية   للجان  العامة  األمانة  إلى  اإلضافي  الزكاة  لاير   مليون   5.7  بمبلغ   للهيئة  المعدل  الربط  لصالح  نهائي ا   حكم 
 ديسمبر   31  في  المنتهية  السنة  خالل  سعودي  لاير   مليون  2.2  البالغ  المتبقي  والرصيد   2020  خالل  سعودي  لاير  مليون  3.5  بدفع  بتروكيم  قامت.  سعودي
2021 . 

 

ا  الشركة  قدمت.  سعودي  لاير  مليون  204.2  بمبلغ  إضافي  زكاة  التزام  مع   2016  إلى  2014  من  للسنوات   ربوط ا  الهيئة  رفعت  الزكاة   التزام  على   اعتراض 
  لجنة   أصدرت  ، 2021ديسمبر    31  في المنتهية  أشهر  التسعة  فترة خالل.  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى القضية  تصعيد  تم  ذلك  وبعد  الهيئة،  إلى  اإلضافية
 عن   الزكوي  االلتزام  تخفيض  تم  وعليه،   جزئي ا،   عليها  الُمعترض  البنود  بقبول  قرارها (  األمانة  من  األول  المستوى)  الضريبية والنزاعات  المخالفات  في  الفصل
ا  والهيئة  الشركة   من  كل   قدمت.  سعودي  لاير  مليون   92.5  إلى  السنوات  هذه    النهائي   المستوى)  الضريبية   والمنازعات  المخالفات   في   الفصل   لجنة   إلى  اعتراض 
  .ذلك في الحكم ويُنتظر( الضريبية للجان العامة األمانة من
 

مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة باعتراض ضد    128.9التزام زكوي إضافي بمبلغ  مع    2018و  2017، أصدرت الهيئة الربوط للسنتين  2020خالل  
، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات  2022االلتزام الزكوي اإلضافي للهيئة وبعد ذلك تم تصعيد القضية إلى األمانة العامة للجان الضريبية. خالل  

مليون لاير سعودي. تعتزم الشركة   91.8ا جزئي ا وعليه، تم تخفيض االلتزام الزكوي عن هذه السنوات إلى  الضريبية قرارها بقبول البنود الُمعترض عليه
 لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية في غضون الوقت المحدد.  تقديم اعتراض إلى

 
مليون لاير سعودي. قدمت الشركة اعتراض ا ضد االلتزام    9.2مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    2020و  2019، أصدرت الهيئة الربوط للسنتين  2021خالل  

الزكوي االضافي ويُنتظر قرار الهيئة في ذلك 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 القطاعات  تقارير -10
 
  قطاع   ضمن  وهو  واحد  تشغيلي  قطاع  تشمل   المشتركة  ومشاريعها  الشركة  وعمليات  أنشطة   جميع   أن  اإلدارة   ترى   الموارد،   وتخصيص   األداء  بتقييم  يتعلق   فيما

 .  البوليمرات منتج أي البتروكيماويات، 
 

 : التالي النحو   على جغرافيا   التشغيلي القطاع ايراد توزيع يتم. السعودية  العربية  المملكة في  التشغيل أصول   تتواجد
 

 البوليمرات 
   أشهر الثالثة لفترة
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  ديسمبر  31 في  المنتهية

 2021 2020 2021 2020 
     

% 26 %16 األوسط   الشرق/   محلية  20% 28 %  
% 50 %48 آسيا   49% 48 %  

% 24 %36 أفريقيا /  أوروبا  31% 24 %  

 100% 100 %  100% 100 %  

 

 العطريات 
   أشهر الثالثة لفترة
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  ديسمبر  31 في  المنتهية

 2021 2020 2021 2020 
     

 %48 %45 %43 %47 األوسط   الشرق/   محلية
 %30 %26 %35 %32 آسيا 

 %22 %29 %22 %21 أفريقيا /  أوروبا

 100% 100% 100% 100% 

 
 والمخفضة  األساسية السهم ربحية  -11

 
  حيث .  الفترة خالل  المصدرة العادية  األسهم لعدد المرجح  المتوسط   على   الشركة  مساهمي   إلى العائدة للفترة  الربحية   بقسمة  األساسية  السهم  ربحية   احتساب  يتم
 . الواحد   للسهم  األساسية الربحية  نفس هي للسهم المخفضة  الربحية فإن مخفضة، محتملة  أسهم أي  تمتلك  ال الشركة أن

 

 
 أشهر  الثالثة لفترة

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في  ديسمبر    31 في المنتهية  

 2021 2020 2021 2020 
     

 91,645 1,136,272 235,017 121,649 للفترة/السنة  الربح
  ربحية  حساب   في المستخدمة العادية  األسهم  لعدد المرجح المتوسط 
 450,000 450,000 450,000 450,000 والمخفضة  األساسية السهم

 0,20 2.53 0,52 0.27 السهم  ربحية

 
 أرباح  توزيعات -12

 
لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي    0.50مليون لاير )  225.0، وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  2021  ديسمبر   31المنتهية في    السنة خالل  

ا توزيعات أرباح بمبل   سنةتم دفعها بالكامل خالل ال لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي تم اإلعالن عنها والموافقة    0.5مليون لاير سعودي )  224,2غ  وأيض 
لاير سعودي للسهم( والتي تم دفعها بالكامل خالل الفترة وتوزيعات أرباح    0.5مليون لاير سعودي( )   225.0:  2020  ديسمبر  31)  2020نة  عليها في س

 (.2019لاير سعودي للسهم( والتي تم اإلعالن عنها والموافقة عليها في عام  0.75مليون لاير سعودي ) 337.5مدفوعة بمبلغ 
 

  0.75مليون لاير سعودي )  360.0على توزيعات أرباح بمبلغ  2021  ديسمبر  31المنتهية في    السنةخالل  عالوة على ذلك، وافق مساهمو بتروكيم خالل  
سدادها  لاير سعودي لكل سهم(، والتي تم   0.50مليون لاير سعودي ) 240.0:  2020 ديسمبر  31) السنةلاير سعودي لكل سهم(، تم سدادها بالكامل خالل 

 (. السنةبالكامل خالل  
 
 
 
 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 وارتباطات   محتملة مطلوبات -13
 

لاير سعودي    مليون  2,4  بمبلغ  االعتيادية  األعمال  سياق  في  صدرت  بنكية  ضمانات  شكل  على  محتملة  مطلوبات  المجموعة  لدى  كان  ،2020  ديسمبر  31  في
 (. ءال شي: 2021ديسمبر  31)
 

 تعديل -14
 

  بناء    للتوزيع  الخليج  بوليمرات  وشركة  للبوليمرات  السعودية  الشركة   للمجموعة، بتوحيد   تابعة شركة    يبتروكيم، وه  شركة   قامت  ، 2020  ديسمبر  31  حتى
  ، 2021  سبتمبر  30المنتهية في  فترة الثالثة اشهر  خالل  .  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  وشركة  للبوليمرات  السعودية  الشركة  من  كل  على  تسيطر  بأن  حكمها  على

 حق  ت مارس  بتروكيم   أن  إلى   وخلصت   الشركاء   بين  التأسيسية  الوثائق   في  عليها  المنصوص  التعاقدية   الترتيبات   ضوء  في  الحكم   هذا  تقييم  بتروكيم   أعادت
".  المشتركة  الترتيبات"   11  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار"  الموحدة   المالية  القوائم"  10  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  مراعات  مع  المشتركة  السيطرة
  باستخدام  مشتركة  مشاريع   في   كاستثمارات  الخليج  بوليمرات وشركة  للبوليمرات  السعودية  الشركة   في  االستثمارات  عن  بالمحاسبة  ميبتروك  قامت  لذلك،   نتيجة 
  األولية  المالية  القوائم  هذه   فيفي هذة االستثمارات    تعديال    المجموعة  أدرجت   عليه،  وبناء    .القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةفي    الملكية  حقوق  طريقة
 التعديل   عن  نتج(.  والمخفض  األساسي)  السهم  وربحية  الدخل  وصافي  بتروكيم  إلى  العائدة  الملكية  حقوق  مجموع  على  أثر  أي  للتعديل  يكن  لم.  الموجزة  الموحدة
 : مايلي
 
 
 



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

 المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 
   2021ديسمبر  31أشهر والسنة المنتهية في  ةلفترة الثالث

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  في 31 ديسمبر 2020 في 1يناير 2020

ُعّدلت  مثلما   كما أدرجت  سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت  سابقًا  التعديل  

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة       
       

 الموجودات       
 موجودات غير  متداولة       

1,766  )14,174,131( 14,175,897 1,539 (12,949,710 )  ممتلكات ومصنع ومعدات  12,951,249 

 استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام  طريقة حقوق الملكية  1,290,946 8,087,372 9,378,318 2,010,642 8,017,989 10,028,631

6,267  )134,713( 140,980 5,195 (130,710 )  موجودات أخرى  135,905 

-  )69,280( 69,280 - (63,266 )  موجودات حق االستخدام  63,266 

 قرض مساند  الى مشروع  مشترك  - - - - 339,291 339,291

10,375,955  )6,020,844( 16,396,799 9,385,052 (5,056,314 )  مجموع  الموجودات  الغير  متداولة  14,441,366 

       

 موجودات  متداولة       

-  )906,097( 906,097 - (784,883 )  ذمم مدينة  تجارية  784,883 

-  )915,053( 915,053 - (1,013,390 )  مخزون 1,013,390 

11,902  )81,843( 93,745 6,621 (141,000 )  مبالغ مدفوعة مقدما   وموجودات متداولة  أخرى 147,621 

960  )263,960( 264,920 608,750 (229,481 )  مطلوب من أطراف  ذات  عالقة  838,231 

1,316,833  )2,341,551( 3,658,384 1,165,742 (915,229 )  نقد وما يماثله  2,080,971 

1,329,695  )4,508,504( 5,838,199 1,781,113 (3,083,983 )  مجموع  الموجودات  المتداولة  4,865,096 

11,705,650  )10,529,348( 22,234,998 11,166,165 (8,140,297 )  مجموع  الموجودات  19,306,462 
       

 المطلوبات  وحقوق الملكية       

 حقوق الملكية       

 رأس المال   4,500,000 - 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000

 احتياطي نظامي   906,301 - 906,301 897,136 - 897,136

 ارباح مبقاة   1,005,359 - 1,005,359 1,396,789 - 1,396,789

6,793,925 - 6,793,925 6,411,660 - 6,411,660 
حقوق الملكية العائدة  الى مساهمي شركة المجموعة السعودية  لالستثمار  

 الصناعي
       

4,075,371 )4,099,051(  8,174,422 4,059,923 (4,161,747 )  حصة غير مسيطرة  8,221,670 

10,869,296  )4,099,051(  14,968,347 10,471,583 (4,161,747 )  مجموع  حقوق الملكية   14,633,330 

(تتمة)
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2020يناير  1في    في 31 ديسمبر 2020 

  كما أدرجت  سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت  سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  )تتمة(       

       

 المطلوبات        

 مطلوبات غير متداولة       

-  )3,435,135( 3,435,135 - (1,493,854 )  قروض طويلة األجل  1,493,854 

-  )52,097( 52,097 - (42,244 )  مطلوبات  إيجارية  42,244 

-  )326,273( 326,273 - (298,696 )  مطلوبات  ضريبة مؤجلة - بالصافي  298,696 

20,547  )249,547( 270,094 18,551 (311,865 )  التزامات منافع الموظفين  330,416 

 قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة  - - - 182,696 )182,696(  -

20,547  )4,245,748( 4,266,295 18,551 (2,146,659 )  مجموع  المطلوبات الغير متداولة  2,165,210 

       

 مطلوبات متداولة         

- (203,467 )  203,467 - (300,975 )  ذمم دائنة تجارية  300,975 

29,265 (335,039 )  364,304 32,184 (360,183 )  مستحقات ومطلوبات أخرى  392,367 

-  )206,885( 206,885 51 (198,833 )  مطلوب إلى أطراف  ذات عالقة  198,884 

 توزيعات ارباح  مستحقة  225,000 - 225,000 337,500 - 337,500

-  )1,210,425( 1,210,425 - (743,254 )  الجزء المتداول من قروض طويلة  األجل 743,254 

-  )12,917( 12,917 - (23,187 )  الجزء المتداول من المطلوبات  اإليجارية 23,187 

449,042  )215,816( 664,858 418,796 (205,459 )  الزكاة وضريبة  الدخل  624,255 

815,807  )2,184,549( 3,000,356 676,031 (1,831,891 )  مجموع  المطلوبات المتداولة   2,507,922 

       

836,354  )6,430,297( 7,266,651 694,582 (3,978,550 )  مجموع  المطلوبات   4,673,132 

       

11,705,650  )10,529,348( 22,234,998 11,166,165 (8,140,297 )  مجموع  المطلوبات  وحقوق الملكية   19,306,462 
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  لفترة الثالثة أشهر المنتهية  في 31  ديسمبر2020 لل سنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2020
ُعّدلت  مثلما سابقًا   أدرجت كما التعديل   ُعّدلت  مثلما  سابقًا   أدرجت كما التعديل     

      
قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر االولية الموحدة  

 الموجزة 
- (6,112,766 )  6,112,766 - (1,643,649 )  إيرادات  من العقود مع  العمالء  1,643,649 
- 5,169,261 (5,169,261 )  - 1,146,602 (1,146,602 )  تكلفة اإليرادات  
- (943,505 )  943,505 - (497,047 )  إجمالي  الربح  497,047 
       

253,514 268,458 (14,944 )  338,600 247,485 91,115 
حصة  صافي الربح )الخسارة( من مشاريع مشتركة  يتم المحاسبة عنها  

 باستخدام طريقة حقوق  الملكية 
- 333,263 (333,263 )  - 81,725 (81,725 )  مصاريف  بيع وتوزيع  
(52,300 )  140,872 (193,172 )  (24,315 )  35,597 (59,912 )   مصاريف عمومية وإدارية 

201,214 (200,912 )  402,126 314,285 (132,240 )  ربح التشغيل  446,525 
       
(372 )  77,803 (78,175 )  (372 )  22,595 (22,967 )  تكاليف تمويل  

20,005 (11,803 )  إيرادات  من استثمارات نقدية  13,693 (9,931) 3,762 31,808 
19,633 66,000 (46,367 )  3,390 12,664 (9,274 )  إيرادات  )مصاريف( من استثمارات نقدية - بالصافي  

85 (23,985 )  إيرادات  خرى - بالصافي  2,995 (2,907) 88 24,070 
220,932 (158,897 )  379,829 317,763 (122,483 )  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  440,246 

       
(13,876 )  10,005 (23,881 )  رصيد )مصروف(  الزكاة  49,452 (4,536) 44,916 
- 22,744 (22,744 )  مصروف  ضريبة  الدخل  18,089 (18,089) - 

207,056 (126,148 )  333,204 362,679 (108,451 )  الربح  للفترة  / السنة  507,787 
       
       

 )تتمة(
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2020 ديسمبر  13 في المنتهية  سنةل ل   لفترة الثالثة أشهر المنتهية  في 31  ديسمبر2020 

ُعّدلت  مثلما سابقًا   أدرجت كما التعديل     كما أدرجت  سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  

      
قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر االولية الموحدة  

  الموجزة )تتمة(

       

 الدخل الشامل اآلخر       

 بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة       

(855 )  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين  )32,948(  32,093 )855(  )32,948(  32,093 

-  )2,246( 2,246 - (2,246 )  ضريبة مؤجلة   2,246 

(33,914 )   )20,860(  )13,054(  )33,914( (20,860 )   )13,054( 
 الحصة من صافي الخسارة الشاملة األخرى 

   للمشاريع المشتركة المحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية 

       

 الدخل  الشامل االخر  للفترة /السنة   (43,756) 8,987            (34,769)          (43,756)    8,987               (34,769)   

       

172,287  )117,161( 289,448 327,910 (136,121 )  مجموع الدخل الشامل  للفترة/السنة   464,031 

       

 مجموع  الدخل الشامل  للفترة/السنة  العائد إلى:      

 مساهمي الشركة  المجموعة السعودية  لالستثمارالصناعي  211,107 - 211,107 67,735 - 67,735

104,552 (117,161 )  221,713 116,803 (136,121 )  الحصة  غير المسيطرة  252,924 

172,287 (117,161 )  289,448 327,910 (136,121 )  464,031  

       

 ربحية السهم       

 األساسية والمخفضة  0,52 - 0,52 0.20 - 0.20
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 2020 ديسمبر  31 في المنتهية لسنة ل 

سابقًا   أدرجت كما  ُعّدلت  مثلما التعديل    

    
    الموجزة  الموحدة االولية  النقدية التدفقات قائمة

    
    التشغيلية  األنشطة من  النقدية التدفقات
( 158,897) 379,829 الدخل  وضريبة الزكاة قبل  الربح  220,932 

    : لـ تعديالت
( 876,242) 877,045 استهالك   803 

( 389,969) 389,969 ومعدات  ومصنع ممتلكات قيمة  في االنخفاض  - 
( 953) ومعدات  ومصنع ممتلكات  استبعاد من أرباح  953 - 
( 66,000) 46,367 بالصافي   – تمويل تكاليف  (19,633 )  

 1,151 1,151 - مشترك  لمشروع ثانوي قرض  تعديل  منالخسارة 

( 619) مسيطرة  غير حصة من ثانوية قروض  تعديل من الربح  619 - 
  المحاسبة  يتم المشتركة المشاريع  ربح صافي  في الحصة 
( 268,458) 14,944 الملكية  حقوق طريقة  باستخدام عنها  (253,514 )  

( 25,541) 29,575 الموظفين  منافع التزامات  مخصص  4,034 

    
     :التشغيلية والمطلوبات الموجودات  في التغيرات 
( 98,337) المخزون في الزيادة   98,337 - 

  وموجودات مقدما   المدفوعة المبالغ فيالنقص  ( الزيادة)
( 19,053) لموظفين   وقروض أخرى متداولة  27,646 8,593 

( 206,131) 133,557 عالقة  ذات أطراف من المطلوب  في  النقص  2,351 

( 121,214) 121,214  التجارية  المدينة الذمم في  النقص  - 
( 97,508) 97,508 التجارية  الدائنة الذمم في الزيادة   - 

( 8,001) عالقة  ذات أطراف  إلى المطلوب  في  ( الزيادةالنقص)  8,052 51 

( 25,144) 28,063 أخرى ومطلوبات مستحقات  في الزيادة    2,919 

( 421,232,0) 1,991,108 العمليات  في  مستخدمال النقد  (32,313 )  

( 59,001) المدفوعة  التمويل تكاليف  59,001 - 
( 283) 18,048 مستلمة  تمويل إيرادات   17,765 

( 124,572) مدفوعة  دخل وضريبة زكاة  80,450 (44,122 )  

( 14,535) مدفوعة  موظفين منافع التزامات  5,887 (8,648 )  

( 4,966) قروض الى الموظفين مدفوعة   4,966 - 
 195,000 195,000 - مشترك مشروع  من مستلمة أرباح  توزيعات

( 51) مساهمة رأس المال في المشروع المشترك  - (51 )  

( 10,751) زكاة مستردة للمشاريع المشتركة    (16,785 )  (27,536 )  

( ,185,6951) 1,795,280 التشغيلية  األنشطة من  الواردة النقدية  التدفقات  صافي  100,095 
    

    االستثمارية األنشطة من  النقدية التدفقات
( 25,461) ومعدات  ومصنع ممتلكات لشراء مدفوعات  24,803 (658 )  

( 5,509) 5,591 ومعدات  ومصنع ممتلكات  استبعاد من متحصالت   82 

 93,750 93,750 - تخفيض في رأس مال المشروع المشترك

  األنشطة من  واردةال)الصادرة(  النقدية  التدفقات  صافي
 93,174 113,044 (19,870) االستثمارية 

    

 
  (تتمة)
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 2020 ديسمبر  31 في المنتهية لسنة ل 

سابقًا   أدرجت كما  ُعّدلت  مثلما التعديل    

)تتمة(  الموجزة الموحدة االولية  النقدية التدفقات قائمة     

    
التمويلية  األنشطة من  النقدية التدفقات     

األجل  طويلة   قروض من متحصالت   2,980,369  )2,980,369( - 
األجل  طويلة قروض تسديدات  (5,399,038 )  5,399,038 - 

( 182,077) المدفوعات المحصلة من قرض ثانوي لمشروع مشترك   520,217 338,140 
مدفوعة  أرباح  توزيعات  (562,500 )  -  )562,500( 
( 15,112) اإليجار  لمدفوعات الرئيسية العناصر  15,112 - 
  غير حصة إلى تابعة شركة من مدفوعة أرباح  توزيعات
( 225,000)  مسيطرة  105,000 (120,000 )  

 - )50,535(  50,535 مسيطرة  غير حصة قبل من مستردة دخل ضريبة

 (344,360) 3,008,463 (3,352,823) التمويلية  األنشطة من  ةالصادر النقدية  التدفقات  صافي

    
( 1,577,413) يماثله  وما  النقد في  النقص  صافي  1,426,322 (151,091 )  

( 2,341,551) 3,658,384 الفترة  بداية  في يماثله وما نقد  1,316,833 

    
( 915,229) 2,080,971 الفترة  نهاية في  يماثله وما نقد  1,165,742 

    
    :نقدية غير  وتمويلية واستثمارية تشغيلية  أنشطة

مطلوب من أطراف ذات عالقة نتيجة تخفيض رأس مال  
 702,500 - 702,500 المشاريع المشتركة 

( 10,217) 10,217 المعامالت  تكاليف  إطفاء  - 

( 311) 1,702 مشروع مشترك  من الموظفين منافع التزام تحويل  1,391 

 
 
 
 




