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لالستثمار الصناعي  تقریر المراجع المستقل إلى السادة/ مساھمي شركة المجموعة السعودیة  
 المحترمین 

 
 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة   

   رأینا
السعودیة  المجموعة  لشركة  الموحد  المالي  المركز  الجوھریة،  النواحي  جمیع  من  عادلة،  بصورة  تظھر  الموحدة  المالیة  القوائم  أن  رأینا،    في 

(مجتمع التابعة  ("الشركة") وشركتھا  الصناعي  كما في  لالستثمار  "المجموعة")  النقدیة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ین  وتدفقاتھا  الموحد  المالي  وأداءھا   ،
اإلصدارات األخرى  الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر و

 والمحاسبین.  الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین
 

 ما قمنا بمراجعتھ 

 تتألف القوائم المالیة الموحدة للمجموعة مما یلي: 
 

 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ●
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  ●
 الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  ●
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  ●
   إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. ●

 
  أساس الرأي

تو تم  المعاییر  ھذه  بموجب  مسؤولیتنا  إن  السعودیة.  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  الدولیة  المراجعة  لمعاییر  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  في  لقد  ضیحھا 
   مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة.تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم 

 
   ا كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھ

 
 االستقالل 

الم الدولیة)  االستقالل  معاییر  ذلك  في  (بما  المھنیین  للمحاسبین  المھنة  وآداب  لسلوك  الدولي  للمیثاق  وفقاً  المجموعة  عن  مستقلون  في  إننا  عتمد 
 وحدة، كما التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لمتطلبات المیثاق. المملكة العربیة السعودیة ("المیثاق")، المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الم

 
   منھجنا في المراجعة

 نظرة عامة 

 
د، أخذنا بعین  في إطار عملیة تصمیم مراجعتنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة. بالتحدی

یتعلق   فیما  المثال،  سبیل  على  اإلدارة،  اتخذتھا  التي  االجتھادات  ومراعاة  االعتبار  افتراضات  وضع  شملت  التي  الھامة  المحاسبیة  بالتقدیرات 
خلیة، ویشمل  األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. كما ھو الحال في جمیع عملیات مراجعتنا، تناولنا أیضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الدا

 الذي یمثل مخاطر التحریفات الجوھریة الناتجة عن غش. ذلك من بین أمور أخرى النظر فیما إذا كان ھناك دلیل على التحیز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقییم االنخفاض في قیمة االستثمار في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  • األمور الرئیسیة للمراجعة 
 للبتروكیماویات ("بتروكیم")االستحواذ على حصة الملكیة المتبقیة في الشركة الوطنیة  •



۳ 

لالستثمار   السعودیة  المجموعة  شركة  مساھمي  السادة/  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
 الصناعي المحترمین (تتمة) 

 منھجنا في المراجعة (تتمة)
إبداء رأي حول القوائم المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعین االعتبار  لقد قمنا بتصمیم نطاق عملیة مراجعتنا بھدف تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من  

 ھیكل المجموعة، والعملیات والضوابط المحاسبیة، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطھا فیھ. 

 األمور الرئیسیة للمراجعة 
لتقدیرنا المھني، كانت ل  ھا أھمیة كبیرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة للفترة الحالیة.  إن األمور الرئیسیة للمراجعة ھي األمور التي، وفقاً 

 األمور.  وتم التطرق إلى ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند إبداء رأینا حولھا، ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه 

 األمر الرئیسي للمراجعة كیف عالجت مراجعتنا  األمر الرئیسي للمراجعة 
 تقییم االنخفاض في قیمة االستثمار في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 

، كان لدى المجموعة استثمارات في مشاریع  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 ملیار لایر سعودي.   ۸٬۷مشتركة بمبلغ 

 
من   لكل  الدفتریة  القیمة  بفحص  المجموعة  تقوم  تقریر،  كل  تاریخ  في 
عندما   القیمة  في  االنخفاض  لتحري  المشتركة  المشاریع  في  استثماراتھا 

الظرو في  التغیرات  أو  األحداث  ال  تشیر  قد  الدفتریة  القیمة  أن  إلى  ف 
 تكون قابلة لالسترداد. 

 
عند تحدید واحد أو أكثر من مسببات االنخفاض في القیمة، تقوم اإلدارة  

لالسترداد   القابلة  القیمة  العادلة    -بتقدیر  والقیمة  االستخدام  قیمة  وھي 
لكل استثمار في مشروع مشترك    -ناقًصا تكالیف االستبعاد، أیھما أعلى  

ى حدة. تشتمل القیم القابلة لالسترداد، في حالة قیمة االستخدام، على  عل
من   تولیدھا  المتوقع  المخصومة  النقدیة  التدفقات  في  المجموعة  حصة 
الموجودات األساسیة للمشروع المشترك المعني كما تم تخفیضھا بالقیمة  

عتمد  العادلة للدیون القائمة للمشروع المشترك المعني في تاریخ القیاس. ی
النمو   حول  الرئیسیة  للمدخالت  اإلدارة  نظر  وجھة  على  التقدیر  ھذا 
الخارجیة   السوق  المتوقعة وكذلك ظروف  الفترة  في  المستقبلي لألعمال 
األعمال   خطة  في  موضح  ھو  كما  المستقبلیة  المنتجات  أسعار  مثل 
وضع   اإلدارة  من  یتطلب  كما  المعنیة.  المشتركة  للمشاریع  المعتمدة 

ا  لتحدید  تقدیرات  وأیًضا  النھائیة  النمو  ونسب  لألعمال  المستقبلي  لنمو 
   نسب معدالت الخصم األنسب.

 
، حددت اإلدارة مؤشر االنخفاض في القیمة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

   شركة الجبیل شیفرون فیلیبس. -الستثمارھا في المشروع المشترك 
 

حددت   القیمة،  في  االنخفاض  تقییم  على  القابلة  بناًء  القیمة  أن  اإلدارة 
من   أعلى  كانت  فیلیبس  شیفرون  الجبیل  شركة  في  لالستثمار  لالسترداد 
في   انخفاض  خسارة  أیة  تسجیل  یلزم  ال  لذلك،  ونتیجة  الدفتریة،  القیمة 

 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱القیمة كما في 
 

د  اعتبرنا ھذا أمًرا رئیسیًا للمراجعة وذلك ألن تقییم القیمة القابلة لالستردا 
معقدة   تقدیرات  استخدام  یتطلب  المشترك  المشروع  في  لالستثمار 
المنتجات   أسعار  حول  رئیسي  بشكل  اإلدارة  قبل  من  ھامة  واجتھادات 
وظروف االقتصاد والسوق المستقبلیة ومعدالت النمو (متضمنة معدالت  

   النمو النھائیة) ومعدالت الخصم.

م المالیة الموحدة بشأن  حول القوائ  ٥-۲یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  
السیاسة المحاسبیة المتعلقة باالنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة،  

رقم   المحاسبیة    ۳واإلیضاح  واألحكام  التقدیرات  عن  اإلفصاح  بشأن 
رقم   واإلیضاح  المتعلقة    ۳-٤المؤثرة،  األمور  عن  اإلفصاح  بشأن 

 ون فیلیبس. باالنخفاض في قیمة االستثمار في شركة الجبیل شیفر

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي: 

القیمة متضمنة  • في  االنخفاض  لمؤشرات  اإلدارة  تحدید  تقییم 
تصمیم   بتقییم  قمنا  كما  إلیھا.  الوصول  تم  التي  االستنتاجات 
تقییم   عملیات  على  األساسیة  الرقابة  ضوابط  ووضع 

تحدید   تتضمن  والتي  القیمة  في  مؤشرات  االنخفاض 
 االنخفاض في القیمة وتقدیر القیم القابلة لالسترداد. 

المستخدمة   • اإلدارة  وتقدیرات  افتراضات  معقولیة  مدى  تقییم 
الجبیل   شركة  في  لالستثمار  لالسترداد  القابلة  القیمة  لتحدید 

 شیفرون فیلیبس. ھذا یشمل: 

قیمة   )۱( لتقدیر  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  المنھجیة  تقییم 
م عن طریق التأكد، على أساس العینة، من دقة  االستخدا

النقدیة   التدفقات  نماذج  في  المدخالت  بیانات  ومالءمة 
العمل   خطط  مثل  الداعمة،  الوثائق  مع  المخصومة 
معقولیة خطط   مدى  االعتبار  بعین  أخذنا  لقد  المعتمدة. 
بالنتائج   العمل  خطط  مقارنة  خالل  من  ھذه  العمل 

الخار السوق  وبیانات  یتعلق  السابقة  فیما  خاصة  جیة، 
بتسعیر مبیعات المنتجات، ومقارنة النتائج الفعلیة للسنة  
الحالیة بتوقعاتھا. كما استفسرنا من إدارة شركة الجبیل  
شیفرون فیلیبس لفھم أساس االفتراضات المستخدمة في  

 خطط العمل. 

النقدیة المخصومة   )۲( التدفقات  تقییم مدى مالءمة توقعات 
احتساب   معقولیة  في  مدى  واختبار  المستخدمة  القیمة 

المستقبلي   األعمال  نمو  مثل  الرئیسیة،  االفتراضات 
معرفتنا   على  بناًء  الخصم  ونسب  النھائیة  النمو  ونسب 
بالنتائج   االفتراضات  بمقارنة  األعمال،  بالنشاط وقطاع 
قطاع   وبیانات  السوق  عن  المعلنة  والبیانات  التاریخیة 

وال المستقبلیة  الصلة.  األعمال  ذات  األخرى  معلومات 
تقییم   في  بمساعدتنا  لدینا  الداخلیون  التقییم  خبراء  قام 
منھجیة احتساب القیمة المستخدمة وتقییم مدى معقولیة  
في   المفترضة  النھائي  النمو  ونسب  الخصم  نسب 

 النماذج. 
لإلدارة،   )۳( المخصومة  النقدیة  التدفقات  نماذج  اختبار 

االست قیمة  حساب  في  وحصة  والمستخدمة  خدام 
المتوقع   المخصومة  النقدیة  التدفقات  من  المجموعة 
الجبیل   لشركة  األساسیة  الموجودات  من  تولیدھا 
شیفرون فیلیبس كما تم تخفیضھا بالقیمة العادلة للدیون  
الحسابیة   الدقة  أجل  من  القیاس،  تاریخ  في  القائمة 

 والتكامل المنطقي للحسابات األساسیة. 
الحساسیة   )٤( تحالیل  الرئیسیة  إجراء  االفتراضات  على 

المستخدمة في احتساب القیمة المستخدمة من أجل تقییم  
من   لمجموعة  لالسترداد  القابل  المبلغ  المتوقع  األثر 

 النتائج المحتملة. 

في  • الصلة  ذات  اإلفصاحات  ومالءمة  كفایة  مدى  تقییم 
 القوائم المالیة الموحدة المرفقة. 



٤ 

إلى   المستقل  المراجع  لالستثمار  تقریر  السعودیة  المجموعة  شركة  مساھمي  السادة/ 
 الصناعي المحترمین (تتمة) 

 كیف عالجت مراجعتنا األمر الرئیسي للمراجعة  األمر الرئیسي للمراجعة 

الوطنیة   الشركة  في  المتبقیة  الملكیة  حصة  على  االستحواذ 
 للبتروكیماویات ("بتروكیم") 

 
، استحوذت المجموعة على  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

في  ٥۰نسبة   المجموعة،  تملكھا  تكن  لم  التي  الملكیة،  من  المتبقیة   ٪
 بتروكیم.  -شركتھا التابعة 

 
السعودیة   المجموعة  شركة  عرض  على  بتروكیم  مساھمو  وافق 
لم   التي  بتروكیم  في  األسھم  جمیع  على  لالستحواذ  الصناعي  لالستثمار 

ال لشركة  مملوكة  وفقًا  تكن  الصناعي  لالستثمار  السعودیة  مجموعة 
سھماً في الشركة لكل سھم في    ۱٬۲۷ألنظمة االندماج واالستحواذ مقابل  

التنفیذ   اتفاقیة  في  علیھا  المنصوص  واألحكام  للشروط  وفقًا  بتروكیم 
السعودیة   المجموعة  وشركة  بتروكیم  بین  والمبرمة  نظاًما  الملزمة 

ل ونتیجةً  الصناعي.  شركة  لالستثمار  مال  رأس  زیادة  تمت  ذلك، 
من   الصناعي  لالستثمار  السعودیة  سعودي    ٤٬٥المجموعة  لایر  ملیار 

تبلغ    ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰( اسمیة  بقیمة  إلى    ۱۰سھًما    ۷٬٥لایر سعودي) 
) تبلغ    ۷٥٤٬۸۰۰٬۰۰۰ملیار لایر سعودي  اسمیة  بقیمة  لایر    ۱۰سھًما 

 سعودي).

كشركة   بتروكیم  المعاملة عرض  عن  لشركة  نتج  بالكامل  مملوكة  تابعة 
المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي حیث تم تحویل الحصص غیر  

 المسیطرة إلى مساھمي شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي. 

أمور  من  بتروكیم  في  المتبقیة  الحصة  على  االستحواذ  اعتبرنا  لقد 
جوھریة خالل السنة وانطوت  المراجعة الرئیسیة حیث كانت ھذه معاملة  

 على أحكام ھامة تتعلق بحدث المعاملة. 

حول القوائم المالیة الموحدة بشأن اإلفصاح عن   ۱-٤راجع اإلیضاح رقم 
 األمور المتعلقة باالستحواذ على بتروكیم.

 تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا ما یلي: 

للمعامل• فھم  للحصول على  التنفیذ  اتفاقیة  والشروط  فحص  ة 
 األساسیة. 

فحص محضر اجتماع مجلس اإلدارة ومساھمي المجموعة   •
 للموافقة على المعاملة. 

من • المجموعة  علیھا  حصلت  التي  الموافقات  فحص 
 السلطات المعنیة فیما یتعلق باالستحواذ. 

لالستثمار • السعودیة  المجموعة  شركة  سھم  سعر  فحص 
تاریخ   في  "تداول"  من  القیمة  الصناعي  لتقییم  المعاملة 

 العادلة لمقابل المعاملة. 

الموحدة الموجزة لفترة الثالثة   • المالیة األولیة  فحص القوائم 
لتقییم الحصص غیر    ۲۰۲۲مارس    ۳۱أشھر المنتھیة في  

 المسیطرة كما في تاریخ المعاملة. 

في  • الصلة  ذات  اإلفصاحات  ومالءمة  كفایة  مدى  تقییم 
 الموحدة المرفقة. القوائم المالیة 



٥ 

لالستثمار   السعودیة  المجموعة  شركة  مساھمي  السادة/  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
 الصناعي المحترمین (تتمة) 

 معلومات أخرى 
عن   مسؤولة  اإلدارة  لسنة  إن  للمجموعة  السنوي  التقریر  في  المدرجة  المعلومات  األخرى  المعلومات  تتضمن  األخرى.  ، وال۲۰۲۲المعلومات 

 تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا حولھا، والتي من المتوقع تقدیمھا لنا بعد تاریخ ھذا التقریر.

ألخرى، ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكید علیھا. إن رأینا حول القوائم المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات ا

ین االعتبار  وفیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتھا نأخذ بع
المالیة القوائم  مع  جوھریة  بصورة  تتوافق  ال  األخرى  المعلومات  كانت  إذا  عملیة    ما  خالل  علیھا  الحصول  تم  التي  المعلومات  مع  أو  الموحدة 

   المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحریفات جوھریة.

الذي قد قمنا بھ    -إذا توصلنا   العمل  الحقائق في    -بناًء على  ببیان ھذه  فإننا ملزمون  المعلومات األخرى،  إلى وجود تحریفات جوھریة في ھذه 
 ي مالحظات فیما یتعلق بھذا األمر. تقریرنا. لیس لدینا أ

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدة
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة   العربیة السعودیة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة الموحدة وفقاً 

للمراجعین والمحاسبین ومتطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن    والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة 
غش ة عن  نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروریاً لتتمكن من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناتج 

   أو خطأ.

المجموعة على االستمرار في أعمالھا واإلفصاح   قدرة  تقییم  الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن  المالیة  القوائم  عن  -عند الضرورة    -عند إعداد 
عملیاتھا وقف  أو  المجموعة  تصفیة  اإلدارة  تنو  لم  ما  المحاسبي  االستمراریة  مبدأ  واستخدام  باالستمراریة،  المتعلقة  بدیل    األمور  وجود  عدم  أو 

 حقیقي بخالف ذلك. 

 إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة
القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت  

التي تم غش أو خطأ، وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. یُعد التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یضمن أن عملیة المراجعة
المع الدولیة  المراجعة  لمعاییر  وفقاً  بھا  تنتج  القیام  أن  یمكن  عن تحریف جوھري عند وجوده.  دائماً  السعودیة، ستكشف  العربیة  المملكة  تمدة في 

التي  التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادیة
 المالیة الموحدة.  یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم

د المھني ونحافظ  وفي إطار عملیة المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس االجتھا
 على الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: 

ھریة في القوائم المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جو ●
مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحریفات  

خطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات  جوھریة ناتجة عن الغش یعد أكبر من المخاطر الناتجة عن ال
مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 



٦ 

لالستثمار   السعودیة  المجموعة  شركة  مساھمي  السادة/  إلى  المستقل  المراجع  تقریر 
 الصناعي المحترمین (تتمة) 

 الموحدة (تتمة) مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 

لغرض   ● ولیس  للظروف،  إجراءات مراجعة مالئمة  المراجعة لغرض تصمیم  بعملیة  المتعلقة  الداخلیة  الرقابة  فھم ألنظمة  الحصول على 
 إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

محاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة.تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات ال ●
ن استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، تحدید ما إذا كا ●

قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا.    ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول
أووإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة الموحدة،  

تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع  تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي  
 ذلك، قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبلیة إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالھا.

تمثل  ● الموحدة  المالیة  القوائم  كانت  إذا  ما  اإلفصاحات، وتحدید  ذلك  بما في  الموحدة،  المالیة  القوائم  العام وھیكل ومحتوى  العرض  تقییم 
 ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.  المعامالت واألحداث 

التجاریة داخل المجموعة، إلبداء رأي حول    الحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة ●
للمجمو المراجعة  بعملیة  والقیام  واإلشراف  التوجیھ  عن  مسؤولون  أننا  كما  الموحدة.  المالیة  عن  القوائم  الوحیدین  المسؤولین  ونظل  عة، 

 رأینا. 

بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في ذلك أي    -من بین أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة  
   أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.

بجمیع العالقات    كما نقدم للمكلفین بالحوكمة بیاناً نوضح فیھ أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغھم
التھ للقضاء على  المتخذة  التصرفات  األمر،  لزم  وإن  استقاللنا،  تؤثر على  قد  أنھا  معقول  إلى حد  یُعتقد  التي  التدابیر  واألمور األخرى  او  دیدات 

 الوقائیة المطبقة.   

قوائم المالیة  ومن بین األمور التي نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة عنھا، نقوم بتحدید تلك األمور التي كانت لھا أھمیة كبیرة خالل عملیة مراجعة ال
األمور في تقریرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشریعات اإلفصاح العام  الموحدة للفترة الحالیة ولذلك ھي األمور الرئیسیة للمراجعة. تم توضیح ھذه 

أن أمر ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن ھذا    -في حاالت نادرة جداً    -عنھ أو إذا قررنا  
 من ھذا اإلفصاح.األمر سوف یؤدي الى نتائج سلبیة تفوق منافع المصلحة العامة 

 برایس وترھاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتیبي
 ۳۷۹ترخیص رقم 

 ھـ۱٤٤٤شعبان  ۲۰
 ) ۲۰۲۳مارس  ۱۲(











   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۱ 

 معلومات عامة  ۱
 
السعودیة   العربیة  المملكة  في  الریاض  في  مسجلة  سعودیة  مساھمة  شركة  ھي  ("الشركة")  الصناعي  لالستثمار  السعودیة  المجموعة  شركة  إن 

رقم   تجاري  (الموافق    ۱٤۱٦شعبان    ۱۰بتاریخ    ۱۰۱۰۱۳۹۹٤٦بموجب سجل  ھو ص.ب.  ۱۹۹٦ینایر    ۱ھـ  المسجل  الشركة  عنوان  إن   .(
   عربیة السعودیة.، الریاض، المملكة ال۹۹۸۳۳

 
 تشتمل القوائم المالیة الموحدة المرفقة على أنشطة الشركة وشركتھا التابعة المباشرة التالیة (بشكل جماعي "المجموعة"):

 
 دیسمبر  ۳۱نسبة الملكیة الفعلیة في  بلد التأسیس  

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (شركة مساھمة سعودیة)  
 ("بتروكیم")

المملكة العربیة  
 ٪ ٥۰ ٪ ۱۰۰ السعودیة 

 
   یتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تملك العقارات واستثمار أموال الشركة التابعة وإدارة الشركة التابعة لھا.

 
ربیع األول    ۸بتاریخ  صادر في الریاض    ۱۰۱۰۲٤٦۳٦۳إن شركة بتروكیم ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة مسجلة بموجب سجل تجاري رقم  

(الموافق    ۱٤۲۹ رقم  ۲۰۰۸مارس    ۱٦ھـ  التجارة  وزارة  قرار  بموجب  تأسست  بتاریخ  ٥۳)،  (الموافق    ۱٤۲۹صفر    ۱٦/ق  فبرایر   ۲۳ھـ 
۲۰۰۸ .( 

 
التفسیریة األخرى،  تتضمن اإلیضاحات والمعلومات  للمجموعة، والتي  المرفقة  الموحدة  المالیة  القوائم  الموافقة على إصدار  من قبل مجلس    تمت 

 . ۲۰۲۳مارس  ۱۲إدارة الشركة في 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

السیاسات بشكل منتظم   تم تطبیق ھذه  أدناه.  للمجموعة مبینة  الموحدة  المالیة  القوائم  المطبقة في إعداد  الھامة  المحاسبیة  السیاسات  على جمیع  إن 
 السنوات المعروضة، ما لم یذكر غیر ذلك. 

 
 أسس اإلعداد  ۲-۱

 
   بیان االلتزام (أ)

 
إلصدارات األخرى  أعدت القوائم المالیة الموحدة للمجموعة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر وا 

 الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. 
 

 التاریخیة مبدأ التكلفة  (ب)
 

 یتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا ما تم اإلفصاح عنھ في السیاسات المحاسبیة أدناه. 
 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۲ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تتمة)  أسس اإلعداد ۲-۱
 

   والتفسیراتالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر  (ج) 
 

 :۲۰۲۲ینایر  ۱طبقت المجموعة التعدیالت التالیة على المعاییر ألول مرة لفترات تقاریرھا التي تبدأ في أو بعد 
 

 ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -ممتلكات ومصنع ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود  • 
 ۳۷الت على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدی -تكلفة تنفیذ العقد  -عقود مكلفة  • 
 ۲۰۲۰ - ۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة  • 
 ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -مرجع خاص باإلطار المفاھیمي  • 

 
فترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على الفترات الحالیة  لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة في ال

 أو المستقبلیة. 
 

 المعاییر الصادرة والتي لم تصبح ساریة بعد  (د)
 

بتطبیقھا بشكٍل  ولم تقم المجموعة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تم إصدار بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي ال تعد إلزامیة لفترات التقریر  
   مبكر. إن اإلدارة في صدد تقییم أثر المعاییر والتفسیرات الجدیدة على قوائمھا المالیة الموحدة.

 
 أسس التوحید ومحاسبة حقوق الملكیة  ۲-۲

 
 الشركات التابعة  (أ)

 
الشركات التابعة ھي المنشآت التي لدى المجموعة سیطرة علیھا.  تشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركتھا التابعة.  

الشركة   في  مشاركتھا  نتیجة  متغیرة  عوائد  في  حقوق  لدیھا  أو  متغیرة  لعوائد  معّرضة  المجموعة  تكون  عندما  ما  منشأة  على  المجموعة  تسیطر 
تمارسھا على الشركة المستثمر فیھا. وتسیطر المجموعة على وجھ  المستثمر فیھا كما یكون لدیھا النفوذًا على ھذه العوائد من خالل السلطة التي  

 التحدید على الشركة المستثمر فیھا فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالیة: 
 

ركة  سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (على سبیل المثال الحقوق الحالیة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالش •
 المستثمر فیھا)

 التعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا.  •
 امتالك القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •

 
ولدعم ھذا االفتراض، وفي حال كان للمجموعة نسبة أقل من أغلبیة  وبشكل عام، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة.  

كان   حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في الحسبان جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا
 لدیھا نفوذ على الشركة المستثمر فیھا بما في ذلك: 

  
 الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا  •
   الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى •
 حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة •

 
إلى وجود تغیرات على عنصر واحد أو أكثر    تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا عندما تشیر الوقائع والظروف 

ما تفقد  من العناصر الثالثة لتقییم السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عند
ال والمصاریف  واإلیرادات  والمطلوبات  الموجودات  إن  التابعة.  الشركة  على  السیطرة  أو  المجموعة  علیھا  المستحوذ  التابعة  بالشركة  خاصة 

التابعة حتى    المستبعدة خالل السنة یتم إدراجھا في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من التاریخ الذي تكتسب فیھ المجموعة حق السیطرة على الشركة
                                                                                                                                تاریخ انتھاء سیطرة المجموعة علیھا.



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۳ 
 

  
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲

 
 (تتمة) أسس التوحید ومحاسبة حقوق الملكیة  ۲-۲

 
 (تتمة) الشركات التابعة  (أ)

 
الشامل اآلخر إلى حملة حقوق الملكیة في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص  یعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل  

غیر المسیطرة، حتى وإن كان ذلك یؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على القوائم  
مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات    المالیة للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سیاساتھا المحاسبیة

المالیة  وحقوق الملكیة والدخل والمصاریف بین شركات المجموعة والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة عند توحید القوائم  
 بالكامل. 

 
إذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة    تتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة في شركة تابعة دون فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة. 

 التابعة، تقوم بما یأتي: 
 

 إلغاء إثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة  •
   إلغاء إثبات القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة •
 التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة إلغاء إثبات فروقات  •
 إثبات القیمة العادلة للمقابل المقبوض  •
   إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ •
   إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •
الخسارة أو في األرباح المبقاة، حسب ما  إعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو  •

   ھو مالئم، ویجب إجراء ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
 

 استثمارات في مشاریع مشتركة (ب)
 

تزامات) مع طرف واحد أو أكثر للقیام  المشروع المشترك ھو نوع من الترتیبات المشتركة حیث یكون لدى المجموعة ترتیب تعاقدي (حقوق وال
دي  باألنشطة عادة، ولكن لیس بالضرورة، من خالل منشأة قانونیة خاضعة لسیطرة مشتركة. والسیطرة المشتركة ھي التي تنشأ عن االتفاق التعاق

ذات الصلة موافقة األطراف المشاركة في    بتقاسم السیطرة على ترتیب ما، وال تدخل حیز التنفیذ إال عندما تستدعي القرارات المتعلقة باألنشطة
 السیطرة باإلجماع. 

 
بدئیاً  تتم المحاسبة عن الحصص في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة (شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) ویتم إثباتھا م

ائر ما بعد االستحواذ على الشركة المستثمر فیھا ویتم إثباتھا في الربح أو  بالتكلفة. تتضمن القوائم المالیة الموحدة حصة المجموعة في أرباح أو خس
السیاسا  تعدیل  بعد  الشامل اآلخر،  الدخل  إثباتھا في  المستثمر فیھا ویتم  للشركة  الشامل اآلخر  الدخل  المجموعة من حركات  ت  الخسارة، وحصة 

رباح المقبوضة أو مستحقة القبض من المشاریع المشتركة كتخفیض في القیمة  المحاسبیة لتتماشى مع سیاسات المجموعة. یتم إثبات توزیعات األ
 الدفتریة لالستثمار عند وجود حق باستالم توزیعات األرباح. 

 
،  عندما تزید حصة المجموعة من الخسائر عن حصتھا في شركة مستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة، یتم تخفیض مبلغ القیمة الدفتریة لھذه الحصة

و ما  في ذلك أي استثمارات طویلة األجل، إلى الصفر، ویتم التوقف عن قید الخسائر اإلضافیة إال بالقدر الذي تتحملھ المجموعة من التزامات أ  بما
 قامت بدفعھ نیابة عن الشركة المستثمر فیھا. 

 
إذا كان استثمار في مشروع مشترك انخفضت قیمتھ،  "االنخفاض في قیمة الموجودات" لتحدید ما    ۳٦تطبق المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم  

 وتقوم بالمحاسبة عن أي خسارة محددة لالنخفاض في القیمة. 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱٤ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تتمة) أسس التوحید ومحاسبة حقوق الملكیة  ۲-۲
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحید  (ج) 
 

األرصدة   استبعاد  المالیة  یتم  القوائم  إعداد  عند  المجموعة  شركات  بین  المعامالت  عن  ناتجة  محققة  غیر  ومصاریف  إیرادات  وأي  والمعامالت 
یتم استبعاد األرباح غیر المحققة الناتجة من المعامالت مع الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مقابل االستثمار إل ى مستوى  الموحدة. 

 شركة المستثمر فیھا.حصة المجموعة في ال
 

دلی فیھ  یوجد  ال  الذي  الحد  إلى  فقط  ولكن  المحققة،  غیر  األرباح  استبعاد  بھا  یتم  التي  الطریقة  بنفس  المحققة  غیر  الخسائر  استبعاد  على  یتم  ل 
 االنخفاض في القیمة. 

 
 ممتلكات ومعدات  ۲-۳

 
ناقصاً   التاریخیة  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  التكلفة  تظھر  إن وجدت. وتتضمن  القیمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستھالك 

 التاریخیة النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 
 

ح أن تتدفق  ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل منفصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرجّ 
ة ألي عنصر  إلى المجموعة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یُلغى إثبات القیمة الدفتری 

قریر التي یتم تكبدھا  محتسب كأصل منفصل عند استبدالھ. ویتم تحمیل تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل فترة الت
 فیھا. 

 
اإل األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  بطریقة  تكلفتھا  لتوزیع  المقدرة  المتبقیة  قیمتھا  بعد خصم  والمعّدات  الممتلكات  استھالك  احتساب  نتاجیة  یتم 

 .     المقدرة للموجودات. یتم إثبات مصروف االستھالك في الربح أو الخسارة ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة
 

مة الدفتریة  یتم فحص القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا إذا كان ذلك مناسباً في نھایة كل فترة تقریر سنویة. یتم تخفیض القی
 لالسترداد. لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ المقدرة القابلة  

 
   تحّدد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في الربح أو الخسارة.

 
التطوی التطویر ضمن حساب األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ. یتم تحویل الموجودات قید اإلنشاء أو  ر إلى  تتم رسملة الموجودات قید اإلنشاء أو 
من قبل  الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمعّدات وذلك عندما تكون الموجودات في الموقع و/ أو وضعھا الالزم الستخدامھا على الوجھ المخطط لھ 

بوضع ھذه    اإلدارة. تتمثل تكلفة بند األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ من سعر شرائھا وتكلفة اإلنشاء/ التطویر وأیة تكالیف أخرى مرتبطة مباشرة
 تنفیذ. الموجودات في الموقع والوضع الالزم لیتم العمل بھا على الوجھ المخطط لھ من قبل اإلدارة. ال یتم استھالك األعمال الرأسمالیة قید ال

 
   األدوات المالیة ٤-۲

 
 الموجودات المالیة  ۱-٤-۲

 
   التصنیف )أ(

 
المطفأة   بالتكلفة  المالیة  الموجودات  بقیاس  المجموعة  التدفقات  تقوم  تحصیل  بغرض  بالموجودات  لالحتفاظ  األعمال  نموذج  تكون ضمن  عندما 

قط على  النقدیة التعاقدیة، وتؤدي األحكام التعاقدیة إلى وجود تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات ألصل الدین والفائدة ف
 المبلغ األصلي القائم. 

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱٥ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تتمة)  األدوات المالیة ٤-۲
 

 (تتمة)  الموجودات المالیة  ۱-٤-۲
 

   اإلثبات وإلغاء اإلثبات )ب(
 

العادلة من خالل  عند اإلثبات المبدئي، تقیس المجموعة الموجودات المالیة بقیمتھا العادلة، وفي حالة الموجودات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة  
المالی للموجودات  المعاملة  تكالیف  تحمیل  یتم  المالیة.  الموجودات  باقتناء  مباشرةً  المتعلقة  المعاملة  تكالیف  الخسارة، تضاف  أو  المدرجة  الربح  ة 

   بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في الربح أو الخسارة.
 

إثبات   بإلغاء  المجموعة  الموجودات أو عندما تقوم  تقوم  النقدیة من تلك  التدفقات  التعاقدیة بالحصول على  الحقوق  انتھاء  المالیة عند  الموجودات 
ا الموجودات المالیة في معاملة ما یتم خاللھا تحویل كافة مخاطر ومنافع  لملكیة  بتحویل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من 

بصورة فعلیة. یتم إثبات أي حصة من الموجودات المالیة المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو  للموجودات المالیة  
   مطلوبات منفصلة.

 
   القیاس (ج) 

 
الیة ضمن إیرادات التمویل  یتم إدراج القیاس الالحق للموجودات المالیة للمجموعة بالتكلفة المطفأة. تدرج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات الم

بالتكلفة المطفأة والتي ال  تشكل جزءاً من    باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات الربح أو الخسارة من أداة الدین التي یتم قیاسھا الحقاً 
خسائر االنخفاض في القیمة كبند منفصل  عالقة التحوط في الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قیمتھ. یتم عرض  

 في الربح أو الخسارة. 
 

 المطلوبات المالیة  ۲-٤-۲
 

الما المطلوبات  إثبات  ویتم  لألداة.  التعاقدیة  األحكام  في  المجموعة طرفاً  فیھ  الذي تصبح  الوقت  في  المالیة  المطلوبات  إثبات جمیع  مبدئیاً  یتم  لیة 
تكالیف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة  بالقیمة العادلة بعد خصم أیة  

 معدل الفائدة الفعلي. 
 

م مالي حالي بآخر من بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائھ أو انقضاء أجلھ. عندما یتم استبدال التزا
ھذا    نفس الُمقرض بناًء على شروط جدیدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة

دفتریة ذات الصلة في الربح أو الخسارة  االستبدال أو التعدیل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جدید. ویتم إثبات الفرق بین القیم ال
 الموحدة. 

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة  ۳-٤-۲

 
نظا نافذ  المجموعة حق  الموحدة عندما یكون لدى  المالیة  بالقوائم  المالیة وإثبات الصافي  الموجودات والمطلوبات  المقاصة بین  في  یتم إجراء  ماً 

 للتسویة على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. إجراء المقاصة والنیة إما 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱٦ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ٥-۲
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۱-٥-۲
 

إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غیر المالیة النخفاض في قیمتھا. وفي حالة  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما  
القابلة لالسترداد لألصل. وتتم القیمة  المجموعة  تُقدر  القیمة لألصل سنویا،  المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض  ثل  وجود مثل ھذا 

لعادلة لألصل أو لوحدة تولید النقد ("وحدة تولید النقد") ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما  قیمة األصل القابلة لالسترداد في القیمة ا
جودات  أعلى، ویتم تحدیدھا لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال یحقق تدفقات نقدیة واردة ومستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للمو

الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض  األخرى أو مجموعات من  
إلى قیمتھا الحالیة    القیمة ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. ولتقدیر القیمة من االستخدام، فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة

العاد ب القیمة  تحدید  المصاحبة لألصل. وعند  والمخاطر  للمال  الزمنیة  للقیمة  الحالیة  السوق  تقییمات  یعكس  الضریبة  قبل  لة  استخدام معدل خصم 
   ناقصاً تكالیف البیع، تستخدم طریق تقییم مناسبة.

 
فئات المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات التي    یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة من العملیات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن

 انخفضت قیمھا. 
 

جلة  بالنسبة للموجودات بخالف الشھرة، یتم في تاریخ كل تقریر مالي تقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القیمة المس
النقد. وال یتم  د  سابقا لم تعد موجودة أو قلت قیمتھا. فإذا وجد مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة تولی

منذ تسجیل    عكس خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة سابقاً إال إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید قیمة األصل القابلة لالسترداد
سترداد أو قیمتھ الدفتریة التي  آخر خسارة االنخفاض في القیمة. یكون ھذا العكس محدودا بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لال 

س  كان من الممكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قیمة األصل خالل السنوات السابقة. ویثبت ھذا العك
 في قائمة الربح أو الخسارة.   

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۲-٥-۲

 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المالیة على أساس استطالع المستقبل. تعتمد طریقة انخفاض القیمة المطبقة  تقوم المجموعة بتقییم  

   على ما إذا كانت ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان.
 

إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر اعتباراً من  بالنسبة للمبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة، تطبق المجموعة النھج المبسط، والذي یتطلب 
احتساب   في  المخصصات  المجموعة مصفوفة  تستخدم  الخسارة.  أو  الربح  على  الخسارة  مبلغ  یُحّمل  الصلة.  ذي  المالي  لألصل  المبدئي  اإلثبات 

بیق بعض معدالت المخصص على فترات أعمار الدیون  الخسارة االئتمانیة المتوقعة بغرض تقدیر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر وتط
التصنی على  بناًء  السداد  عن  التخلف  احتمالیة  االعتبار  بعین  باألخذ  المخصصات  مصفوفة  تطویر  تم  العالقة.  ذات  السداد  متأخرة  ف  التعاقدیة 

والخسار طیبة  سمعة  ذات  ائتمان  تصنیف  وكاالت  قبل  من  للمجموعة  المقابلة  لألطراف  تعدیل  االئتماني  یتم  السداد.  عن  التخلف  عن  الناجمة  ة 
ا الذمم  تسویة  على  العمالء  قدرة  على  تؤثر  التي  الكلیة  االقتصادیة  العوامل  على  والمستقبلیة  الحالیة  المعلومات  لتعكس  الخسارة  لمدینة.  معدالت 

وال السعودیة،  العربیة  بالمملكة  التضخم  ومعدالت  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المجموعة  العوامل  حددت  تكون  لكي  وآسیا،  وأوروبا،  األوسط،  شرق 
 األكثر مالءمة، وعلیھ، تقوم بتعدیل معدالت الخسارة بناًء على التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل. 

 
ل أیضاً  تخضع  األخرى  المدینة  والذمم  المدینة  والقروض  الموظفین  وقروض  األجل  قصیرة  المرابحة  وودائع  یماثلھ  وما  النقد  إن  متطلبات  حیث 

  ، وتعتبر منخفضة المخاطر ولیس من المتوقع أن یكون االنخفاض جوھریاً. ۹االنخفاض في القیمة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۷ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 نقد وما یماثلھ وودائع قصیرة األجل  ٦-۲
 

النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق، والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب  لغرض قائمة المركز المالي الموحدة، یشتمل  
ویل إلى  االستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل، والتي تكون جاھزة للتح

رض لمخاطر جوھریة من جراء التغیرات في القیمة. یتم عرض الودائع التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة أكثر  مبالغ نقدیة معلومة، والتي ال تتع
 من ثالثة أشھر وأقل من اثني عشر شھًرا بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن الموجودات المتداولة. 

 
النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق، والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى البنوك،    لغرض العرض في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یشتمل

تكون جا والتي  أقل  أو  أشھر  األصلیة ثالثة  استحقاقھا  فترات  تبلغ  التي  العالیة  السیولة  ذات  قصیرة األجل  االستثمارات األخرى  ھزة  إلى جانب 
ض لمخاطر جوھریة من جراء التغیرات في القیمة. یتم إدراج السحوبات البنكیة على المكشوف، إن  للتحویل إلى مبالغ نقدیة معلومة والتي ال تتعر

 وجدت، ضمن االقتراضات في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة. 
 

 رأس المال  ۲-۷
 

العائدة   المعاملة  تكالیف  إدراج  یتم  ملكیة.  كحقوق  العادیة  األسھم  من تصنف  كخصم  الملكیة  حقوق  ضمن  جدیدة  أسھم  إصدار  إلى  مباشرة 
 المتحصالت. 

 
 توزیعات أرباح  ۲-۸

 
 یتم تسجیل توزیعات األرباح في القوائم المالیة الموحدة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي الشركة. 

 
 التزامات منافع الموظفین ۲-۹

 
العربیة  تدیر الشركة وشركتھا   المملكة  العمل في  تتفق مع نظام  الخدمة حسب خطة منافع محددة  لمنافع ما بعد  الواحد  المباشرة نظامھما  التابعة 

   السعودیة بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.
 

ل خبیر اكتواري مستقل بناء على طریقة  ال یتم تمویل خطط منافع نھایة الخدمة. وعلیھ، فإن تقییمات االلتزامات بموجب الخطط یتم تنفیذھا من قب
كل سنة من   وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكالیف المتعلقة بھذه الخطط تتكون أساسا من القیمة الحالیة للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في 

   سنوات الخدمة والفائدة على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.
 

االلتزام    یتم إثبات تكالیف الخدمة الحالیة والسابقة المتعلقة بخطط منافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حین یتم تسجیل عكس
االفتر في  والتغیرات  االكتواري  التقییم  بسبب  االلتزام  صافي  في  تغیرات  أي  تعتبر  الخسارة.  أو  الربح  في  المستخدمة  الخصم  اضات  بمعدالت 

 كإعادة قیاس في الدخل الشامل اآلخر.
 

خر ویتم  یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة مباشرةً في الدخل الشامل اآل
 تحدث فیھا. تحویلھا الى أرباح مبقاة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة في الفترة التي  

 
كتكالیف خدمة    یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت أو تقلیصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة 

، كما ھو موضح في نظام  سابقة. تعتمد مدفوعات نھایة الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفین النھائیة والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة
 العمل في المملكة العربیة السعودیة. 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۸ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین ۲-۱۰
 

رھن العقار باسم  تقدم المجموعة قروًضا مدعومة غیر محملة بفائدة للموظفین السعودیین المؤھلین إما لشراء أو بناء عقارات سكنیة عن طریق  
ء  المجموعة كضمان. یتم خصم سداد القرض من راتب الموظف على أقساط شھریة. تتحمل الشركة تكلفة الفائدة المتعلقة بتمویل استحواذ أو إنشا

 منازل الموظفین وفقًا لبرنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین وتقیّد كجزء من تكالیف التمویل. 
 

 مخصصات  ۲-۱۱
 

إثبات المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام قائم نظامي أو ضمني نتیجة لحدث سابق ویكون من المحتمل أن یستدعي األمر تكبد  یتم  
اجة  احتمالیة الح موارد لتسویة االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر قیمة االلتزام بشكٍل موثوق فیھ. إذا كان ھناك عدد من االلتزامات المماثلة، یتم تحدید  

سبة  إلى تدفق صادر لتسویة ھذه االلتزامات عبر النظر في تصنیف االلتزامات ككل. ویتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالن
م الحالي  ألحد البنود المدرجة في ذات التصنیف ضئیالً. إذا كانت آثار القیمة الزمنیة للنقود جوھریًا، یتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخص

 قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. 
 

  العمالت األجنبیة ۲-۱۲
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض    (أ)
 

البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا المنشأة ("العملة  إن البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل من منشآت المجموعة یتم قیاسھا باستخدام عملة  
ودي وھو  الوظیفیة"). تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. كما تم عرض القوائم المالیة الموحدة باللایر السع

 أیضاً العملة الوظیفیة للشركة. 
 

   معامالت وأرصدة  (ب)
 

معامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواریخ تلك المعامالت. یتم إثبات  یتم تحویل ال
بالعمالت  النقدیة  والمطلوبات  الموجودات  الناتجة عن تحویل  المعامالت وكذلك  تلك  تسویة  الناتجة عن  األجنبیة  العمالت    أرباح وخسائر صرف 

   عدا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نھایة الفترة ضمن الربح أو الخسارة.األجنبیة 
 

 ولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام سعر الصرف المطبق في تاریخ المعامالت األ
 

 إیرادات تمویل  ۲-۱۳
 

عمر المتوقع  تُقاس إیرادات التمویل باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى ال
 لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أیھما أنسب، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. 

 
 الزكاة  ۲-۱٤

 
للشركة  تخضع   الزكاة  احتساب  یتم  السعودیة.  العربیة  المملكة  في  ("الھیئة")  والجمارك  والضریبة  الزكاة  ھیئة  ألنظمة  وفقا  للزكاة  المجموعة 

المحاسب  یتم  الخسارة.  أو  الربح  على  تحمیلھا  ویتم  أعلى،  أیھما  المعدل،  والربح  التقریبي  الزكوي  الوعاء  أساس  على  لھا  التابعة  عن  والشركة  ة 
 بالغ اإلضافیة مستحقة الدفع، إن وجدت، عند االنتھاء من الربوط النھائیة عند تحدید ھذه المبالغ. الم

 
  قد یتعین تعدیل المبالغ المستحقة لمصروف الزكاة للسنة في سنة الحقة إذا تغیرت تقدیرات المصروف للسنة. 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۱۹ 
 

 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 القطاعیة التقاریر  ۲-۱٥
 
  إن القطاعات التشغیلیة ھي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من خاللھا إیرادات وتتكبد مصاریف، بما في 

غیلیة بشكل  ذلك اإلیرادات والمصاریف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغیلیة للقطاعات التش
توفر منتظم من قبل صانع القرار التشغیلي الرئیسي للمجموعة التخاذ القرارات حول الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھ، والتي ت

 معلومات مالیة منفصلة عنھا. 
 

ات االستراتیجیة. وتم تحدید مجلس اإلدارة باعتباره  وقد قام مجلس إدارة المجموعة بتقییم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، واتخاذ القرار
 المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة. 

 
ة إلى تلك  تتضمن نتائج القطاعات التي یتم اإلبالغ عنھا إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي لمجموعة البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع باإلضاف 

 أساس معقول.التي یمكن تخصیصھا على  
 

 ربحیة السھم  ۲-۱٦
 

الملكیة بخالف األس العائد إلى مساھمي الشركة، باستثناء أي تكالیف لخدمة حقوق  الربح  السھم األساسیة من خالل قسمة  ھم  یتم احتساب ربحیة 
   العادیة، على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة المالیة. 

 
السھم المخفضة بتعدیل األرقام المستخدمة في تحدید ربحیة السھم األساسیة لمراعاة تأثیر الفوائد بعد ضریبة الدخل وتكالیف التمویل  تقوم ربحیة  

  ى افتراض األخرى المرتبطة باألسھم العادیة المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي من شأنھا أن تكون قائمة عل
 تحویل جمیع األسھم العادیة المحتملة المخفضة. 

 
 تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة  ۳

 
السعودیة والمعاییر واإل العربیة  المملكة  المعتمدة في  المالي،  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  الموحدة وفقاً  المالیة  القوائم  صدارات األخرى  یتطلب إعداد 

للمراجعین والمحاسبین استخدام تقدیرات وأحكام تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح  الصادرة عن الھیئة السعودیة  
تقدیرات  عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاریخ التقریر، وكذلك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة التقریر. یتم تقییم ال

اًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم  واألحكام بشكل مستمر بن
لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة   ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً  المتعلقة بھا. ال  المجموعة بعمل تقدیرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً 

قدیرات وأحكام تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعدیل جوھري في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شھراً  توجد ت
 ه. التالیة، باستثناء استخدام االفتراضات الھامة حول تقدیر تقییم االنخفاض في قیمة االستثمار في المشاریع المشتركة، كما ھو موضح أدنا 

 
، مما أدى إلى زیادة حادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي. تطلب مسار األحداث إعادة  ۲۰۲۲اع الروسي األوكراني في فبرایر  بدأ الصر

   عة. تقییم بعض التقدیرات المحاسبیة واالفتراضات واألحكام الخاصة بتعرض المجموعة لمخاطر االنخفاض في القیمة والخسائر االئتمانیة المتوق
 

  ۳۱اإلدارة، بناًء على تقییمھا، أن الصراع الروسي األوكراني لم یكن لھ أي أثر جوھري على النتائج المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة في    تعتقد
 ، بما في ذلك األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة. ومع ذلك، ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وما یطرأ من تطورات. ۲۰۲۲دیسمبر 

 
 االنخفاض في قیمة االستثمار في مشاریع مشتركة: 

 
عنھا    تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بفحص االنخفاض في القیمة الدفتریة لكل من استثماراتھا في المشاریع المشتركة التي تتم المحاسبة

إلى   تشیر  الظروف  في  تغیرات  أو  أحداث  وجود  حال  في  الملكیة  حقوق  طریقة  لھذه  باستخدام  الدفتریة  القیمة  استرداد  إمكانیة  عدم  احتمال 
  االستثمارات. 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۰ 
 

 (تتمة) تقدیرات وأحكام محاسبیة مؤثرة ۳
 

وھي قیمة االستخدام والقیمة العادلة ناقًصا    -عند تحدید واحد أو أكثر من مسببات االنخفاض في القیمة، تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد  
لكل مشروع مشترك على حدة. تشتمل القیم القابلة لالسترداد، في حالة قیمة االستخدام، على حصة المجموعة في    -عاد، أیھما أعلى  تكالیف االستب

للدیون   العادلة  بالقیمة  تخفیضھا  تم  كما  المعني  المشترك  للمشروع  األساسیة  الموجودات  من  تولیدھا  المتوقع  المخصومة  النقدیة  القائمة  التدفقات 
فترة  وع المشترك المعني في تاریخ القیاس. یعتمد ھذا التقدیر على وجھة نظر اإلدارة للمدخالت الرئیسیة حول النمو المستقبلي لألعمال في الللمشر

المتوقعة وكذلك ظروف السوق الخارجیة مثل أسعار المنتجات المستقبلیة كما ھو موضح في خطة األعمال المعتمدة للمشروع المشترك المعني.  
 ما یتطلب من اإلدارة وضع تقدیرات النمو المستقبلي لألعمال ونسب النمو النھائیة وأیًضا لتحدید نسب معدالت الخصم األنسب. ك

 
مؤشر حددت  قد  اإلدارة  تكون  عندما  مشتركة،  مشاریع  في  لالستثمار  لالسترداد  القابلة  القیمة  لتحدید  المستخدمة  الرئیسیة  االفتراضات  ات  إّن 

 . ٤بما في ذلك تحلیل الحساسیة، تم اإلفصاح عنھا وتوضیحھا بالتفصیل في اإلیضاح  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱القیمة كما في االنخفاض في  
 

 حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 الشركة التابعة  ۱-٤
 

دیسمبر    ۳۱بتروكیم كما في  ٪ في شركة  ۱۰۰إن الشركة الرئیسیة العاملة التابعة للشركة ھي شركة بتروكیم، وتمتلك الشركة حصة ملكیة بنسبة  
٪ في شركة بتروكیم). انظر أدناه تفاصیل االستحواذ على حصص غیر مسیطرة في شركة بتروكیم خالل  ٥۰: حصة ملكیة بنسبة  ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲

 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 

 االستحواذ على حصص غیر مسیطرة في شركة بتروكیم 
 

رة الشركة على قرار بدء المناقشات مع شركة بتروكیم لدراسة الجدوى االقتصادیة لدمج الطرفین ذوي  ، وافق مجلس إدا۲۰۲۰سبتمبر    ۱٥في  
 العالقة ("الصفقة"). 

 
، أعلنت الشركة عن االنتھاء من دراسة الجدوى االقتصادیة األولیة، والتي على أساسھا قررت الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

 لبدء في العنایة المتبادلة الواجبة والتفاوض على شروط وأحكام الصفقة وبدء مشاركة المعلومات بینھما.وشركة بتروكیم ا 
 

ھـ)، وقعت الشركة مذكرة تفاھم غیر ملزمة مع شركة بتروكیم، فیما یتعلق  ۱٤٤۳صفر    ۲۰(الموافق    ۲۰۲۱سبتمبر    ۲۷عالوة على ذلك، في  
   من خاللھ تنفیذ الصفقة. األسھم والھیكل الذي سیتم   امل مبادلةبمع

 
ھـ)، أبرمت الشركة اتفاقیة تنفیذ ملزمة نظاًما مع شركة بتروكیم ("اتفاقیة التنفیذ")، والتي    ۱٤٤۳ربیع األول    ۲۱(الموافق    ۲۰۲۱أكتوبر    ۲۷في  

بتروكیم   من  الصادرة  األسھم  جمیع  الستحواذ  عرًضا  الشركة  تقدم  أن  على  بتروكیم  مع  الشركة  اتفقت  مقابل  بموجبھا  الشركة  تملكھا  ال  والتي 
المعمول بھا الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة، وبموجب األحك للوائح والقواعد  ام  إصدار أسھم جدیدة في الشركة لمساھمي بتروكیم وفقًا 

 والشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة التنفیذ. 
 

 ھیئة السوق المالیة عن قرارھا بالموافقة على االستحواذ المقترح. ھـ)، أعلنت   ۱٤٤۳شعبان  ۱۳(الموافق  ۲۰۲۲مارس  ۱٦في 
 

الجمعیة العمومیة في   ھـ)، وافق مساھمو بتروكیم على عرض الشركة لمساھمي    ۱٤٤۳رمضان    ۹(الموافق    ۲۰۲۲أبریل    ۱۰خالل اجتماع 
سھم في الشركة    ۱٬۲۷ألنظمة االندماج واالستحواذ مقابل  بتروكیم لالستحواذ على جمیع األسھم في بتروكیم التي لم تكن مملوكة للشركة وفقًا  

رأس  لكل سھم في بتروكیم وفقا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة التنفیذ المبرمة بین بتروكیم والشركة. ونتیجة لذلك، تمت زیادة  
من   الشركة  (  ٤٬٥مال  سعودي  لایر  تبلغ    ٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ملیار  اسمیة  بقیمة  إلى    ۱۰سھماً  سعودیة)  سعودي    ۷٬٥ریاالت  لایر  ملیار 

  ریاالت سعودیة).  ۱۰سھماً بقیمة اسمیة تبلغ  ۷٥٤٬۸۰۰٬۰۰۰(



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۱ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة)  الشركة التابعة ۱-٤
 

 التي لم تكن مملوكة للشركة ما یلي:  نتج عن صفقة االستحواذ على جمیع األسھم في بتروكیم
 

 رأس المال  أ)
 

 ۲٤۰٬۰۰۰ (باآلالف)  ۲۰۲۲أبریل  ۱۰األسھم القائمة في بتروكیم المملوكة لحصص غیر مسیطرة قبل 
 ۱٬۲۷ معامل المبادلة 

 ۳۰٤٬۸۰۰ األسھم المصدرة من الشركة (باآلالف)
 ۳٬۰٤۸٬۰۰۰ ریاالت سعودیة لكل سھم وبآالف الریاالت السعودیة)  ۱۰القیمة االسمیة لألسھم المصدرة من قبل الشركة (

 ٤٬٥۰۰٬۰۰۰ (بآالف الریاالت السعودیة)  ۲۰۲۲أبریل   ۱۰رأس مال الشركة القائم قبل 
 ۷٬٥٤۸٬۰۰۰ (بآالف الریاالت السعودیة)  ۲۰۲۲أبریل  ۱۰مجموع رأس المال المصدر للشركة بتاریخ 

 
 عالوة إصدار  ب)

 
 ۳۰٤٬۸۰۰ المصدرة من الشركة (باآلالف)األسھم 

 ۳٦٬۱٥ ۲۰۲۲أبریل  ۱۰سعر سھم الشركة في 
 ۱۱٬۰۱۸٬٥۲۰ مجموع المقابل (بآالف الریاالت السعودیة)

 ) ۳٬۰٤۸٬۰۰۰( ریاالت سعودیة لكل سھم وبآالف الریاالت السعودیة)  ۱۰ناقصاً: القیمة االسمیة لألسھم المصدرة من قبل الشركة (
 ۷٬۹۷۰٬٥۲۰ (بآالف الریاالت السعودیة) ۲۰۲۲أبریل  ۱۰إصدار أسھم الشركة بتاریخ عالوة 

 
 احتیاطي استحواذ  ج)

 
 سجلت الشركة الفرق بین القیمة العادلة للمقابل اإلجمالي والقیمة الدفتریة للحصة المستحوذ علیھا على أنھا "احتیاطي استحواذ". 

 
 ۱۱٬۰۱۸٬٥۲۰ السعودیة)مجموع المقابل (بآالف الریاالت  

 ) ٤٬٦۸۱٬۱۰۹( ناقصاً: القیمة الدفتریة للحصة المستحوذ علیھا (بآالف الریاالت السعودیة) 
 ٦٬۳۳۷٬٤۱۱ (بآالف الریاالت السعودیة) ۲۰۲۲أبریل   ۱۰احتیاطي االستحواذ للشركة بتاریخ 

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۲ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 حصص غیر مسیطرة  ۲-٤
 

، وحیث استحوذت الشركة على  ۲۰۲۱المعلومات المالیة المختصرة للشركة التابعة حیث كان لدى المجموعة حصص غیر مسیطرة في  فیما یأتي  
   أعاله. ۱-٤، كما ھو موضح في اإلیضاح ۲۰۲۲الحصص غیر المسیطرة خالل 

 
 إن المبالغ المفصح عنھا للشركة التابعة قبل عملیات االستبعاد بین الشركات. 

 
   دیسمبر ۳۱كما في  المركز المالي المختصرة قائمة 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۲۸٤٬٥۷۲ ۱٬٦۸۲٬۰۰۰ موجودات متداولة 
 ) ۲۹۷٬۳۹٦( ) ۲۷۲٬۷٥۰( مطلوبات متداولة 

 ۱٬۹۸۷٬۱۷٦ ۱٬٤۰۹٬۲٥۰ صافي الموجودات المتداولة 
   

 ۷٬۱٥۰٬۸۲۱ ۷٬۳۳۹٬۲۷٥ موجودات غیر متداولة 
 ) ۸٬۲٦٥( ) ۸٬٤۲۰( مطلوبات غیر متداولة 

 ۷٬۱٤۲٬٥٥٦ ۷٬۳۳۰٬۸٥٥ صافي الموجودات غیر المتداولة 
   

 ۹٬۱۲۹٬۷۳۲ ۸٬۷٤۰٬۱۰٥   صافي الموجودات
   

 ٤٬٥٦٤٬۸٦٦ - الحصص غیر المسیطرة المتراكمة 
 

   دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬۳٦٦٬۸۰۲ ۱٥۳٬۱۷۳ الربح للسنة 
 ٦٬۸۸٤ ٥۷٬۱۹۹ الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 ۱٬۳۷۳٬٦۸٦ ۲۱۰٬۳۷۲ مجموع الدخل الشامل للسنة 
   

 ٦۸۱٬٥۰۱ ۱۱٦٬۲٤۳ الربح للسنة الموزع على الحصص غیر المسیطرة 
 ۳٬٤٤۲ - الدخل الشامل اآلخر للسنة المخصص للحصص غیر المسیطرة 

 
 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  التدفقات النقدیة المختصرة قائمة 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٥۳٬٥۷۰ ) ۷۷۷( التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة التشغیلیة 
 ۱٬۲۱۸٬٤۰۳ ) ٦۸٥٬۸٥٦( التدفقات النقدیة (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثماریة 

 ) ۳٦۰٬۰۰۰( ) ٦۰۰٬۰۰۰( المستخدمة في األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة 
 ۹۱۱٬۹۷۳ ) ۱٬۲۸٦٬٦۳۳( صافي (النقص) الزیادة في النقد وما یماثلھ 

 

 
  

 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  معلومات أخرى
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ) ۱۸۰٬۰۰۰( - توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۳ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 في مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة استثمارات  ۳-٤
 

. لدى المنشآت المدرجة أدناه رأس مال یتكون فقط من أسھم عادیة  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱مبین أدناه المشاریع المشتركة للمجموعة كما في  
مباشر من قبل المجموعة. إن بلد التأسیس أو التسجیل ھو أیضا مقر العمل الرئیسي، ونسبة حصة الملكیة ھي نفسھا  مملوكة بشكل مباشر وغیر  

 نسبة حقوق التصویت المحتفظ بھا. 
 

 
 بلد التأسیس  اسم المنشأة 

حصة الملكیّة المحتفظ بھا  
 القیمة الدفتریة  من قبل المجموعة 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
      

 ٦۸٤٬٤۲۲ ٦۷۸٬٤٤۳ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ المملكة العربیة السعودیة  شیفرون فیلیبس السعودیة شركة 
 ۷۷٥٬۰٦۳ ٦۳٤٬۰٦۷ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ المملكة العربیة السعودیة  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 

اروماتیكس دیستربیوشن كومباني ش.م.ح. 
 ۱۲۳٬۰۷۲ ٤٥٬٤۷۹ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ اإلمارات العربیة المتحدة  (شركة منطقة حرة ذات مسؤولیة محدودة ) 

الشركة السعودیة للبولیمرات (شركة ذات  
 ٦٬٥۳۰٬۰۸٥ ٦٬٦۷۸٬۰۸۳ ٪ ٦٥ ٪ ٦٥ المملكة العربیة السعودیة  مسؤولیة محدودة) 

شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع (شركة منطقة  
 ٦۱۷٬۳۰٦ ٦٥۸٬٦۱۷ ٪ ٦٥ ٪ ٦٥ اإلمارات العربیة المتحدة  حرة ذات مسؤولیة محدودة) 

    ۸٬٦۹٤٬٦۸۹ ۸٬۷۲۹٬۹٤۸ 
 
 
 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲٤ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) في مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةاستثمارات  ۳-٤
 

الكیمیائیة  تعمل شركة شیفرون فیلیبس السعودیة، حیث تمتلك الشركة حصًصا مباشرة، بشكل أساسي في إنتاج الوقود السائل والمواد   )أ(
السعودیة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في   فیلیبس  الغازي. شركة شیفرون  العضویة األساسیة والغازات األولیة والوقود 

رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودیة  العربیة  المملكة  (الموافق    ۱٤۱۷صفر    ۲۲بتاریخ    ۲۰٥٥۰۰۳۸۳۹الجبیل،  یولیو    ۸ھـ 
  .۲۰٥٥۰۰۹٥۸٤بموجب السجل التجاري رقم   ) ولھا فرع في الجبیل۱۹۹٦

 
تعمل شركة الجبیل شیفرون فیلیبس، حیث تمتلك الشركة حصًصا مباشرة، بشكل أساسي في إنتاج المواد الكیمیائیة العضویة األساسیة   )ب(

ا الجبیل،  في  مسجلة  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  ھي  فیلیبس  شیفرون  الجبیل  شركة  السائل.  والوقود  العربیة  والبروبیلین  لمملكة 
   ).۲۰۰۳أغسطس   ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۲٤جمادى اآلخرة  ۲٥بتاریخ  ۲۰٥٥۰۰٥۹۰۱السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

 
ملیون لایر سعودي من خالل قرارھم    ۹۹٤، قرر شركاء شركة الجبیل شیفرون فیلیبس تخفیض رأس مال الشركة بمبلغ  ۲۰۱۸خالل  

ھـ). تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بھذا التخفیض خالل    ۱٤۳۹ذو الحجة    ۲٤الموافق  (  ۲۰۱۸سبتمبر    ٤الصادر بتاریخ  
فیلیبس، اعتماًدا على قدراتھا  ۲۰۲۰سنة   الجبیل شیفرون  الدفع عند الطلب إلى شركاء شركة  المال مستحق  التخفیض في رأس  . إن 

 ).۱٤تداول في القوائم المالیة لشركة الجبیل شیفرون فیلیبس (انظر اإلیضاح المالیة، وبالتالي، یتم التعامل معھ على أنھ التزام م
 

(ستیرین   ) ج( العطریة  المنتجات  توزیع  أساسي في  مباشرة، بشكل  الشركة حصًصا  تمتلك  كومباني، حیث  دیستربیوشن  اروماتیكس  تعمل 
فیلیبس   شیفرون  الجبیل  شركتي  تنتجھا  التي  وبنزین)  وبروبان  دیستربیوشن  وسیكلوھكسان  اروماتیكس  السعودیة.  فیلیبس  وشیفرون 

   .٤۱۰٥كومباني مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، اإلمارات العربیة المتحدة بموجب ترخیص رقم 
 

محدودة   )د( مسؤولیة  ذات  شركة  ھي  بتروكیم،  خالل  من  مباشرة  غیر  حصًصا  الشركة  تمتلك  حیث  للبولیمرات،  السعودیة  الشركة  إن 
ھـ (الموافق    ۱٤۲۸ذي القعدة    ۲۹بتاریخ    ۲۰٥٥۰۰۸۸۸٦لجبیل، المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  مسجلة في ا

رقم  ۲۰۰۷دیسمبر    ۹ التجاري  السجل  بموجب  الجبیل  ولھا فرع في  السعودیة  ۲۰٥٥۰۰۹۰٦٥)،  للشركة  الرئیسیة  األنشطة  تتمثل   .
ت الوقود واإلیثیلین والبروبیلین والھكسان والبولي إیثیلین عالي الكثافة ومنخفض الكثافة  للبولیمرات في إنتاج وبیع وقود السیارات وزی

العربیة   فیلیبس  شیفرون  وشركة  بتروكیم  شركة  بین  مشترك  مشروع  ھي  للبولیمرات  السعودیة  الشركة  إن  بروبیلین.  والبولي 
 للبتروكیماویات المحدودة. 

 
ملیار لایر    ۱٬٤ملیار لایر سعودي إلى    ٤٬۸للبولیمرات تخفیض رأس مال الشركة من  ، قرر شركاء الشركة السعودیة  ۲۰۱۹خالل  

. كما أن التخفیض في  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سعودي. تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بھذا التخفیض خالل السنة المنتھیة في  
للشركة، وبالتالي، یتم التعامل معھ على أنھ التزام متداول في القوائم    رأس المال مستحق الدفع عند الطلب، اعتماًدا على القدرات المالیة

 ). ۱٤المالیة للشركة السعودیة للبولیمرات (انظر أیضاً اإلیضاح 
 

تم تأسیس شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع، حیث تمتلك الشركة حصًصا غیر مباشرة من خالل بتروكیم، في المنطقة الحرة بمطار دبي    (ھـ)
الحرة    ۲۰۱۱فبرایر    ۱٥في   المنطقة  ھو  للشركة  المسجل  العنوان  دبي.  بمطار  الحرة  المنطقة  من  تجاریة صادرة  رخصة  بموجب 

، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. تتمثل األنشطة الرئیسیة لشركة بولیمرات الخلیج للتوزیع في  ٤۲۰إي ایھ    ٦بمطار دبي، مكتب رقم  
البولیمر   منتجات  مبیعات  للشركة  تسھیل  الموزع  ھي  للتوزیع  الخلیج  بولیمرات  شركة  إن  الدولیة.  المستودعات  وتوفیر  والمونومر 

 السعودیة للبولیمرات، وھي مشروع مشترك بین شركة بتروكیم وشركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحدودة. 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲٥ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةفي مشاریع  استثمارات  ۳-٤
 

 فیما یأتي حركة القیمة الدفتریة لالستثمار في مشاریع مشتركة: 
 

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 
شیفرون فیلیبس 
 السعودیة 

الجبیل شیفرون  
 فیلیبس

اروماتیكس 
دیستربیوشن  
 كومباني 

الشركة السعودیة  
 للبولیمرات 

شركة بولیمرات  
 المجموع  الخلیج للتوزیع 

       
 ۸٬۷۲۹٬۹٤۸ ٦۱۷٬۳۰٦ ٦٬٥۳۰٬۰۸٥ ۱۲۳٬۰۷۲ ۷۷٥٬۰٦۳ ٦۸٤٬٤۲۲ ۲۰۲۲ینایر  ۱

الحصة في صافي الربح  
 ٤۹٤٬۰۷۳ ۱۳۸٬۸۱۱ ٥۹٬٤۹۸ ٤٤٬۲۸۲ ) ۱٥۷٬۱٦٤( ٤۰۸٬٦٤٦ (الخسارة) 

الحصة في الدخل الشامل  
 ۹٦٬۸٤٥ - ٥٦٬٤٤۸ - ۱٤٬۳۲۱ ۲٦٬۰۷٦ اآلخر

توزیعات أرباح مقبوضة من 
 ) ٦٦۹٬۳۷٥( ) ۹۷٬٥۰۰( - ) ۱۲۱٬۸۷٥( - ) ٤٥۰٬۰۰۰( مشاریع مشتركة 

زكاة مستردة إلى مشاریع  
 ٤۳٬۱۹۸ - ۳۲٬۰٥۲ - ۱٬۸٤۷ ۹٬۲۹۹ مشتركة

 ۸٬٦۹٤٬٦۸۹ ٦٥۸٬٦۱۷ ٦٬٦۷۸٬۰۸۳ ٤٥٬٤۷۹ ٦۳٤٬۰٦۷ ٦۷۸٬٤٤۳ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 
شیفرون فیلیبس 
 السعودیة 

الجبیل شیفرون  
 فیلیبس

اروماتیكس 
دیستربیوشن  
 كومباني 

الشركة السعودیة  
 للبولیمرات 

شركة بولیمرات  
 المجموع  الخلیج للتوزیع 

       
 ۹٬۳۷۸٬۳۱۸ ٥۹٤٬۳٤۷ ۷٬٤۹۳٬۰۲٥ ٥٤٬٥۰۹ ٦۹۹٬۷۳۹ ٥۳٦٬٦۹۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۱٬۹۰٥٬۹۲٤ ۱٤٤٬۸۳٤ ۱٬۲۲۲٬۷٥٦ ۱۱٥٬٤۳۸ ٦٦٬٥۸۹ ۳٥٦٬۳۰۷   الحصة في صافي الربح
 الحصة في الدخل الشامل  

 ۸٬۷۹۲ - ۷٬۲۸٦ - ۷۰۹ ۷۹۷ اآلخر
 ) ۲٬۲۰٦٬۱۰۰( - ) ۲٬۲۰٦٬۱۰۰( - - - تخفیض في رأس المال 

توزیعات أرباح مقبوضة من 
 ) ۳۸٤٬۳۷٥( ) ۱۲۱٬۸۷٥( - ) ٤٦٬۸۷٥( - ) ۲۱٥٬٦۲٥( مشاریع مشتركة 

مستردة إلى مشاریع  زكاة 
 ۲۷٬۳۸۹ - ۱۳٬۱۱۸ - ۸٬۰۲٦ ٦٬۲٤٥ مشتركة

 ۸٬۷۲۹٬۹٤۸ ٦۱۷٬۳۰٦ ٦٬٥۳۰٬۰۸٥ ۱۲۳٬۰۷۲ ۷۷٥٬۰٦۳ ٦۸٤٬٤۲۲ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 تقییم االنخفاض في قیمة االستثمار في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس: 
 

القیمة، تم اختبار استثمار المجموعة في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس  ، نظًرا لوجود بعض مؤشرات االنخفاض في  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱لتحري االنخفاض في القیمة. ولكن، لم یكن ھناك حاجة إلى إثبات أي انخفاض في القیمة نتیجة لھذا التقییم كما في 

 
بس أكثر حساسیة الفتراض اإلدارة المستخدم لمعدل النمو السنوي  یعتبر حساب قیمة االستخدام الستثمار المجموعة في شركة الجبیل شیفرون فیلی

٪. إن تعدیل المتوسط المرجح لمعدل النمو السنوي المركب  ۳٬۲سنوات، والذي یبلغ    ٥المركب ألسعار منتجاتھا على مدى الفترة المتوقعة البالغة  
النقدیة المخصومة۲٬٦إلى   التدفقات  الجبیل شیفرون   ٪، والذي تستخدمھ اإلدارة في إعداد  المجموعة في شركة  االستخدام الستثمار  لتحدید قیمة 

المزید یؤدي  قد  الدفتریة.  لقیمتھ  مساویةً  فیلیبس  شیفرون  الجبیل  في شركة  المجموعة  االستخدام الستثمار  قیمة  یجعل  أن  شأنھ  من  من    فیلیبس، 
 یفرون فیلیبس. النقص إلى خسارة انخفاض في قیمة استثمار المجموعة في شركة الجبیل ش

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲٦ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) في مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةاستثمارات  ۳-٤
 

الجبیل   المجموعة في شركة  االستخدام الستثمار  قیمة  المستخدمة في حساب  االفتراضات األخرى  معقول في  تغییر  یؤدي  أن  یُتوقع  شیفرون ال 
 فیلیبس إلى أي تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة في شركة الجبیل شیفرون فیلیبس. 

 
یة للمشروع  فیما یأتي المعلومات المالیة المختصرة للمشاریع المشتركة. تعكس المعلومات التي تم اإلفصاح عنھا المبالغ المعروضة في القوائم المال

 صة المجموعة في تلك المبالغ. المشترك وال تعرض ح 
 

 قائمة المركز المالي المختصرة 
 

 الجبیل شیفرون فیلیبس شیفرون فیلیبس السعودیة  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ 
     

     موجودات متداولة 
 ۲۷۸٬۲۷٦ ۱۹۹٬۸۹۸ ۱۹٦٬۱٤۸ ۳۷٤٬٥۱۳ نقد وما یماثلھ 

 ۱٬۱۳۲٬۸۲۳ ۱٬۰٦۹٬۸۲۲ ۱٬٤۱۹٬۳٥۳ ۱٬٤۱٦٬۱٤۳ متداولة أخرى موجودات 
 ۱٬٤۱۱٬۰۹۹ ۱٬۲٦۹٬۷۲۰ ۱٬٦۱٥٬٥۰۱ ۱٬۷۹۰٬٦٥٦ مجموع الموجودات المتداولة 

     
 ۱٬٦٦۰٬۷۹۰ ۱٬٤۲٤٬۰۱۲ ۹۸۹٬۱٦٤ ۸٦٦٬۱۰۸ موجودات غیر متداولة 

     
     مطلوبات متداولة 

مطلوبات مالیة (بخالف الذمم الدائنة  
 ) ۷۳٦٬۹٤٦( ) ۹٥٦٬۳۸۷( ) ۷۸۲٬۲۲٤( ) ۷۰۱٬۳٦۰( التجاریة) 

 ) ٦۸۹٬۷٥۷( ) ۳٥٤٬۳۸۱( ) ۱٤۸٬٤۳۳( ) ۲۹۲٬۸۱۹( مطلوبات متداولة أخرى 
 ) ۱٬٤۲٦٬۷۰۳( ) ۱٬۳۱۰٬۷٦۸( ) ۹۳۰٬٦٥۷( ) ۹۹٤٬۱۷۹( مجموع المطلوبات المتداولة 

     
     مطلوبات غیر متداولة 

مطلوبات مالیة (بخالف الذمم الدائنة  
 ) ٤٬٦۳۹( ) ٤٬۸۳۸( ) ۸۲۱( ) ۷۹( التجاریة) 

 ) ۱۱۹٬۷۱۲( ) ۷۹٬۲۰۸( ) ۲۲۳٬۲۸۳( ) ۱۹٤٬۷٥٦( مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ) ۱۲٤٬۳٥۱( ) ۸٤٬۰٤٦( ) ۲۲٤٬۱۰٤( ) ۱۹٤٬۸۳٥( مجموع المطلوبات غیر المتداولة 

     
 ۱٬٥۲۰٬۸۳٥ ۱٬۲۹۸٬۹۱۸ ۱٬٤٤۹٬۹۰٤ ۱٬٤٦۷٬۷٥۰ صافي الموجودات 

 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۷ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) استثمارات في مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة ۳-٤
 

 قائمة المركز المالي المختصرة 
 

 الشركة السعودیة للبولیمرات  اروماتیكس دیستربیوشن كومباني  
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ 
     

     موجودات متداولة 
 ٥۹۸٬۷۲۹ ۲۱۱٬۰٦٥ ۲۸٦٬۰۹۱ ۲۰۰٬۲۹۹ نقد وما یماثلھ 

 ۱٬۹۲۳٬٤۷۸ ۱٬٤۸۷٬٦٥۳ ٥۰۸٬۱۱۷ ۲٦۹٬۸۰۱ موجودات متداولة أخرى 
 ۲٬٥۲۲٬۲۰۷ ۱٬٦۹۸٬۷۱۸ ۷۹٤٬۲۰۸ ٤۷۰٬۱۰۰ مجموع الموجودات المتداولة 

     
 ۱۲٬۳۹۲٬۸۸۸ ۱۲٬۳٥۷٬۸۸٥ - - موجودات غیر متداولة 

     
     مطلوبات متداولة 
   مطلوبات مالیة 

 ) ۳٬۰۲۳٬۹٥٥( ) ۳٬۰٤٤٬۲۸٤( ) ٥٤۷٬۹۸۰( ) ۳۷۹٬۰٤۳( (باستثناء الذمم الدائنة التجاریة)     
 ) ٦۰٤٬۱۷۱( ) ۲۷۰٬۰۲٦( - - مطلوبات متداولة أخرى 

 ) ۳٬٦۲۸٬۱۲٦( ) ۳٬۳۱٤٬۳۱۰( ) ٥٤۷٬۹۸۰( ) ۳۷۹٬۰٤۳( مجموع المطلوبات المتداولة 
     

     مطلوبات غیر متداولة 
   مطلوبات مالیة 

 ) ۷۹۹٬٤۲٥( ) ٤۲٬٤٥٤( - - (باستثناء الذمم الدائنة التجاریة)     
 ) ٦٥۳٬۹٤٤( ) ٥۷۳٬۹٤٦( ) ۸٦( ) ۱۰۱( مطلوبات غیر متداولة أخرى 

 ) ۱٬٤٥۳٬۳٦۹( ) ٦۱٦٬٤۰۰( ) ۸٦( ) ۱۰۱( مجموع المطلوبات غیر المتداولة 
     

 ۹٬۸۳۳٬٦۰۰ ۱۰٬۱۲٥٬۸۹۳ ۲٤٦٬۱٤۲ ۹۰٬۹٥٦ صافي الموجودات 
 

 
 شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع 

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
   

   موجودات متداولة 
 ۹٥٬٦۹۳ ٦۱۲٬٥۸٥ نقد وما یماثلھ 

 ۱٬٤۷٥٬۱۷۱ ۷۲۰٬٤۳٥ موجودات متداولة أخرى 
 ۱٬٥۷۰٬۸٦٤ ۱٬۳۳۳٬۰۲۰ المتداولة مجموع الموجودات 

   
 ۳۰٤ ۱٬٦۰٥ موجودات غیر متداولة 

   
   مطلوبات متداولة 

 ) ٥٦۸٬۷۷۸( ) ۳۰٥٬۰٤۰( مطلوبات مالیة (بخالف الذمم الدائنة التجاریة)
 ) ٥۱٬٥۰٦( ) ۱٥٬۰۰۸( مطلوبات متداولة أخرى 

 ) ٦۲۰٬۲۸٤( ) ۳۲۰٬۰٤۸( مجموع المطلوبات المتداولة 
   

   مطلوبات غیر متداولة 
 - - مطلوبات مالیة (بخالف الذمم الدائنة التجاریة)

 ) ۱٬۱۸۲( ) ۱٬۳۲۰( مطلوبات غیر متداولة أخرى 
 ) ۱٬۱۸۲( ) ۱٬۳۲۰( مجموع المطلوبات غیر المتداولة 

   
 ۹٤۹٬۷۰۲ ۱٬۰۱۳٬۲٥۷ صافي الموجودات 

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۸ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةفي  استثمارات  ۳-٤
 

 فیما یلي تسویة حصة المجموعة في المشاریع المشتركة: 
 

 شركة الجبیل شیفرون فیلیبس شیفرون فیلیبس السعودیة     

 
  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
     

 ۱٬٥۲۰٬۸۳٥ ۱٬۲۹۸٬۹۱۸ ۱٬٤٤۹٬۹۰٤ ۱٬٤٦۷٬۷٥۰ موجودات المشروع المشترك صافي 
 ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ نسبة أسھم المجموعة 

 ۷۳۳٬۸۷٥ ۷۲٤٬۹٥۲ ٦٤۹٬٤٥۹ ۷٦۰٬٤۱۸ 
 - - - ) ۸٬۷۷۲( عملیات حذف داخل المجموعة

فروق التوقیت في إثبات الزكاة / ضریبة الدخل الحالیة  
 ۱٤٬٦٤٥ ) ۱٥٬۳۹۲( ) ٤۰٬٥۳۰( ) ٤٦٬٦٦۰( واستردادھا 

 ۷۷٥٬۰٦۳ ٦۳٤٬۰٦۷ ٦۸٤٬٤۲۲ ٦۷۸٬٤٤۳ القیمة الدفتریة لالستثمارات 
 

 الشركة السعودیة للبولیمرات  اروماتیكس دیستربیوشن كومباني  

 
۳۱ 

 دیسمبر  ۲۰۲۲
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
۳۱  

 دیسمبر  ۲۰۲۲
دیسمبر   ۳۱

۲۰۲۱ 
     

 ۹٬۸۳۳٬٦۰۰ ۱۰٬۱۲٥٬۸۹۳ ۲٤٦٬۱٤۲ ۹۰٬۹٥٦ صافي موجودات المشروع المشترك 
 ٪ ٦٥ ٪ ٦٥ ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ نسبة أسھم المجموعة 

 ٤٥٬٤۷۸ ۱۲۳٬۰۷۲ ٦٬٥۸۱٬۸۳۱ ٦٬۳۹۱٬۸٤۰ 
 ) ۳۸٬٦۲۲( ) ۱۳٬۸۷۲( - ۱ عملیات حذف داخل المجموعة

فروق التوقیت في إثبات الزكاة / ضریبة الدخل الحالیة  
 ۱۷٦٬۸٦۷ ۱۱۰٬۱۲٤ - - واستردادھا 

 ٦٬٥۳۰٬۰۸٥ ٦٬٦۷۸٬۰۸۳ ۱۲۳٬۰۷۲ ٤٥٬٤۷۹ الدفتریة لالستثمارات القیمة 
 

 شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع   
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱  
    

 ۹٤۹٬۷۰۲ ۱٬۰۱۳٬۲٥۷  صافي موجودات المشروع المشترك 
 ٪ ٦٥ ٪ ٦٥  نسبة أسھم المجموعة 

 ٦۱۷٬۳۰٦ ٦٥۸٬٦۱۷  القیمة الدفتریة لالستثمار 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۲۹ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) في مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةاستثمارات  ۳-٤
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
 

 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
 شركة الجبیل شیفرون فیلیبس شیفرون فیلیبس السعودیة  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ٦٬۰۱۹٬۲٥۳ ٦٬۷۷٥٬۷۹۳ ٤٬٤۹۸٬۲٥٦ ٦٬۱٥۲٬۳۱۸ إیرادات من العقود مع العمالء 
 ۱٬۷۳۳ ۳٬٥۲۱ ۲٬٦۱۸ ٥٬۷۹۰ إیرادات تمویل 

 ) ۲۷۰٬۲۸٦( ) ۲٦۸٬۱۰۰( ) ۱۳٤٬٦۰٥( ) ۱۳٥٬۳٤۱( استھالك 
 ) ۲٬٤٤٥( ) ۲٬۸۹۱( ) ٥٬۳٥٥( ) ٦٬۷۹٥( تكالیف تمویل 

 ) ۱٦٬۰٥۰( ۲٦٬٥۹۸ ) ۸۰٬٦٤۰( ) ۹۷٬۷۳٦( (دائن)مصروف الزكاة وضریبة الدخل 
 ۱۲۰٬۹۰۰ ) ۲۷۸٬۲۹۰( ٦۳٤٬۲۲۳ ۷٥٥٬۷٤٥ الربح (الخسارة) للسنة 

 ۱٬۲۷٥ ۲٥٬۷۷۸ ۱٬٥۹٤ ٤٦٬۹۳٥ الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 ۱۲۲٬۱۷٥ ) ۲٥۲٬٥۱۲( ٦۳٥٬۸۱۷ ۸۰۲٬٦۸۰ مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة 

 
 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
 اروماتیكس دیستربیوشن كومباني  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٤٬۲۳٦٬٥۹۳ ٤٬٦۱۷٬٤۲۸ إیرادات من العقود مع العمالء 
 ) ۱۲۰( ) ۱۲۰( استھالك 

 ) ٤( - تكالیف تمویل 
 ۲۳۰٬۸۷٦ ۸۸٬٥٦۸ الربح للسنة 

 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 ۲۳۰٬۸۷٦ ۸۸٬٥٦۸ مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۰ 
 

 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 

 (تتمة) في مشاریع مشتركة تتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیةاستثمارات  ۳-٤
 

 دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  
 شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع  الشركة السعودیة للبولیمرات  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
     

 ۷٬٥۸۲٬۷٥۱ ٦٬۷۱۷٬۲۸۹ ۸٬۲۰۱٬۲۸٤ ٦٬٥۹۸٬۸٦۸ العمالء إیرادات من العقود مع  
 ۱٥ ۱٬٤۳۳ ٥٬۷۱۹ ۱۲٬۹۸۳ إیرادات تمویل 

 ) ۱٬۰۷۳( - ) ۸۷۱٬۳٤٦( ) ۸۷٦٬۰٥۸( استھالك 
 ) ٤( ) ٥٦( ) ۳۷٬٦۳٥( ) ٤۷٬۹٦٦( تكالیف تمویل 

 - - ) ۱۷۱٬۰٤٦( ) ۱۲٬۳۷۱( مصروف الزكاة وضریبة الدخل 
 ۲۲۲٬۸۲۱ ۲۱۳٬٥٥٥ ۱٬۷٦۳٬۰۳٦ ٥۰٬۹۷۸ الربح للسنة 

 - - ۱۰٬٤۲٥ ۸۰٬۷٦٤ الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 ۲۲۲٬۸۲۱ ۲۱۳٬٥٥٥ ۱٬۷۷۳٬٤٦۱ ۱۳۱٬۷٤۲ مجموع الدخل الشامل للسنة 

 
 فیما یلي المطلوبات المحتملة للمشروعات المشتركة فیما یتعلق بالضمانات البنكیة والنفقات الرأسمالیة المعتمدة: 

 
 دیسمبر  ۳۱كما في   
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

    
 ۷۳۸٬٦٤۷ ۸۹٦٬٤٦۹  شیفرون فیلیبس السعودیة 

 ۹۷۱٬۷٦۲ ۱٬۲۸۷٬۷٥٦  شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 
 ۱٬۲٥٦٬۰۸۳ ۱۳۲٬۲۸۹  الشركة السعودیة للبولیمرات 

 - ۹٬٤٦۷  شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع 
 

 موجودات أخرى ٥
 

محملة بفائدة المقدمة للموظفین السعودیین المؤھلین. القروض مضمونة برھون عقاریة على  تتمثل الموجودات األخرى في قروض اإلسكان غیر  
   سنة. ۱٥الممتلكات المشتراة بموجب برنامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین وتستحق السداد على أقساط شھریة خالل فترة أقصاھا 

 
واحدة ومن   المستحقة خالل سنة  األقساط  إدراج  المتداولة  یتم  والموجودات  مقدماً  المدفوعة  المبالغ  واحدة في  إطفاؤھا خالل سنة  یتم  أن  المتوقع 

 األخرى ضمن الموجودات األخرى. یتم عرض القیمة الدفتریة في تاریخ التقریر كالتالي: 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ٤٬۹۸٦ ٥٬٤۹۲  الجزء غیر المتداول المدرج ضمن 'موجودات أخرى'
الجزء المتداول المدرج ضمن "المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة  

 ۱٬۱٦۰ ۱٬۱۹۳ ٦ األخرى"
  ٦٬٦۸٦٬ ٥۱٤٦ 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۱ 

 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى ٦
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاح  
    

 ۹۲۷ ۱٬۳٤۹  مقدماً مصاریف مدفوعة 
 ۱٬۱٦۰ ۱٬۱۹۳ ٥ الجزء المتداول  -قروض للموظفین 

 - ۱٬٥۰۰  دفعات مقدمة 
 ۲٬۲٤۲ -  إیرادات تمویل مرابحة مستحقة 

 ۱٦۳ ۱٤٥  ذمم مدینة أخرى 
  ٤٬۱۸۷ ٤٬٤۹۲ 

 
موجودات منخفضة القیمة. ویمثل الحد األقصى للتعرض  ال تحتوي الفئات أعاله ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى على 

 لمخاطر االئتمان بتاریخ التقریر القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة المذكورة أعاله. 
 

 نقد وما یماثلھ  ۷
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۳٦٬۸۱۱ ٤۰٬۳۷٤ نقد لدى البنوك 
 - ۱۰ نقد في الصندوق 

 ۱٬۷۷۷٬۰۰۰ ۱٥۹٬٦٦۲ ودائع مرابحة قصیرة األجل 
 ۲۰۰٬۰٤٦ ۱٬۸۱۳٬۸۱۱ 

 
تجاریة  یتم إیداع ودائع المرابحة لدى بنوك تجاریة، وتبلغ فترات استحقاقھا ثالث أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع، وتدر إیرادات تمویل بأسعار  

 ٪ سنویًا).۱٬۲٥٪ إلى ۰٬۳٥: من ۲۰۲۱٪ سنویًا (٥٬۰۰٪ إلى ٤٬٤۰تتراوح من 
 

 مرابحة قصیرة األجل ودائع   ۸
 

در  تمثل ودائع المرابحة قصیرة األجل ودائع قصیرة أجل بفترات استحقاق تزید عن ثالثة أشھر وتقل عن اثني عشر شھًرا من تاریخ اإلیداع، وت
 ٪ سنویًا). ۰٬۷٥٪ إلى ۰٬٦۰: ۲۰۲۱٪ سنویًا (٥٬۳٥٪ إلى ۳٬۱٥إیرادات تمویل بأسعار تجاریة تتراوح من 

 
 رأس المال  ۹

 
بالكامل من  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في   بھ والمصدر والمدفوع  المال المصرح  دیسمبر    ۳۱ملیون سھم عادي (  ۷٥٤٬۸، یتكون رأس 
 . ٤ریاالت سعودیة لكل سھم. انظر أیًضا اإلیضاح  ۱۰ملیون سھم عادي) بمبلغ  ٤٥۰: ۲۰۲۱

 
 احتیاطي نظامي  ۱۰

 
٪ من صافي الربح للسنة إلى احتیاطي  ۱۰المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة تحویل نسبة  وفقاً لعقد تأسیس الشركة ونظام الشركات في  

یبلغ ھذا االحتیاطي   النظامي  ۳۰نظامي حتى  الموحدة المرفقة ھو االحتیاطي  المالیة  النظامي المقیّد في القوائم  ٪ من رأس المال. إن االحتیاطي 
 للتوزیع حالیاً على مساھمي الشركة. للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل 

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۲ 

  التزامات منافع الموظفین ۱۱
 

 الوصف العام لخطة المنافع المحددة  ۱۱-۱
 

الع المملكة  في  العمل  نظام  مع  تتفق  محددة  منافع  خطة  حسب  للموظفین  الخدمة  بعد  ما  لمنافع  واحداً  نظاماً  التابعة  وشركتھا  الشركة  ربیة  تدیر 
آخر راتب وعدد سنوات الخدمة. یتم احتساب مدفوعات منافع نھایة الخدمة وفقاً للخطط على أساس رواتب الموظفین وبدالتھم  السعودیة، بناًء على 

بیة  األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة في تاریخ نھایة خدمتھم، كما ھو مبین في الشروط المنصوص علیھا في نظام العمل في المملكة العر
منافع نھایة الخدمة للموظفین ھي خطط غیر ممولة، ویتم استیفاء التزامات سداد المنافع عند استحقاقھا عند إنھاء الخدمة أو    السعودیة. إن خطط

ما في  استقالة الموظف من الشركة. قام خبیر اكتواري مستقل بإجراء آخر تقییم اللتزامات منافع الموظفین وفق طریقة وحدة االئتمان المتوقعة ك
 للمجموعة.  ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱

 
 الحركة في صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة  ۱۱-۲

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱۸٬٥٥۱ ۱۹٬۹٦٥    ینایر ۱
 ۱٬٤٦٦ ۱٬٥۳۰  تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۳۳۹ ٥٥۷  تكلفة تمویل 
 ) ۲۰۱( ) ۷۷(  منافع مدفوعة 
 ) ۱۹۰( ) ۱٬٤۰٥(  إعادة القیاس 

 ۱۹٬۹٦٥ ۲۰٬٥۷۰    دیسمبر ۳۱
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  ۱۱-۳
 

 فیما یلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفین: 
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱٬٤٦٦ ۱٬٥۳۰  تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۳۳۹ ٥٥۷  مصروف فائدة 

 ۱٬۸۰٥ ۲٬۰۸۷  مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة الموحدة 
    

    إعادة القیاس 
 ) ۱٬۲۸۰( ) ۱٬۳۹٦(  ربح من التغیر في االفتراضات المالیة 

 ۱٬۰۹۰ ) ۹(  (الربح) الخسارة من التغیر في تعدیالت الخبرة 
 ) ۱۹۰( ) ۱٬٤۰٥(  الدخل الشامل اآلخر الموحد مجموع المبلغ المثبت في 

 
 االفتراضات االكتواریة الرئیسیة  ٤-۱۱

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٪۲٬٦ ٪٤٬۲ معدل الخصم 
 ٪۳٬۰ ٪٤٬۰ معدل الزیادة في الرواتب 

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۳ 

 (تتمة)  التزامات منافع الموظفین ۱۱
 

 تحلیالت الحساسیة لالفتراضات االكتواریة ٥-۱۱
 

 األثر على التزامات منافع الموظفین  االفتراض التغیر في  ۲۰۲۲
 النقص في االفتراض  الزیادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزیادة في االفتراض  
     

 ۱٬۳٤۲ ) ۱٬۲۱٦( نقطة أساس  ۱۰۰ نقطة أساس  ۱۰۰ معدل الخصم 
 ) ۱٬۲۳٥( ۱٬۳۳۷ نقطة أساس  ۱۰۰ نقطة أساس  ۱۰۰ معدل الزیادة في الرواتب 

 
 األثر على التزامات منافع الموظفین  التغیر في االفتراض  ۲۰۲۱

 النقص في االفتراض  الزیادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزیادة في االفتراض  
     

 ۱٬٤۳٦ ) ۱٬۲۸۸( نقطة أساس  ۱۰۰ نقطة أساس  ۱۰۰ معدل الخصم 
 ) ۱٬۲۹٥( ۱٬٤۱٦ نقطة أساس  ۱۰۰ نقطة أساس  ۱۰۰ معدل الزیادة في الرواتب 

 
قد  یستند تحلیل الحساسیة إلى التغیر في أحد االفتراضات مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث ذلك، و 

إلى االفتراضات   االكتواریة الجوھریة، فإن نفس  تكون التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند احتساب حساسیة التزام المنافع المحددة 
عند احتساب إنھاء   الطریقة (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة التي تحتسب بطریقة وحدة االئتمان المتوقعة في نھایة فترة التقریر) قد تم تطبیقھا

 الخدمة للموظفین. 
 

 تحلیل االستحقاق المتوقع    ٦-۱۱
 

   سنوات). ۷: ۲۰۲۱سنوات ( ٦نافع المحددة یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام الم
 

 فیما یأتي تحلیل االستحقاق المتوقع لمنافع ما بعد الخدمة غیر المخصومة: 
 

 
أقل من سنة  
 واحدة 

من سنة إلى  
 سنتین

  ٥من سنتین إلى 
 سنوات 

  ٥أكثر من 
 المجموع  سنوات 

      

 ٤۱٬٥۸۲ ۳۳٬۱۰۳ ٤٬٦٥٦ ۱٬٥٦٥ ۲٬۲٥۸ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 ۳۷٬۹۲٤ ۲۹٬۷٤۲ ٤٬۱۱۸ ۲٬۰۳٤ ۲٬۰۳۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى ۱۲
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٦٬۲۳۲ ۳٬٤٤۷  مصاریف مستحقة 
 ٥٬۰۹٥ ۳٬۰۹۹  رواتب ومنافع مستحقة 
 - ۳٬٤۸۰  توزیعات أرباح دائنة 

 ۲۳٬٥۹۳ ۲۸٬۱۰۹    ذمم دائنة أخرى
  ۳۸٬۱۳٥ ۳٤٬۹۲۰ 

 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳٤ 

 الزكاة  ۱۳
 

 مكونات الوعاء الزكوي ۱۳-۱
 
  تقدم الشركة إقرارات زكویة وضریبیة على أساس غیر موحد. تتكون المكونات الرئیسیة للوعاء الزكوي للشركة وكل شركة من شركاتھا التابعة 

م المعدل مخصوماً  الربح  السنة وصافي  للمساھمین والمخصصات في بدایة  الملكیة  الدخل من حقوق  الزكاة وضریبة  االقتطاعات  وفق نظام  نھا 
 لصافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمصنع والمعدات واالستثمارات وبنود أخرى محددة. 

 
 الزكاة  مخصص   ۱۳-۲

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٤۱۸٬۷۹٦ ۳٦۳٬۱۷٥   ینایر ۱
   

 ۱۰۳٬٥٤۲ ۷۳٬۸۱۱ مخصص للسنة 
 ) ۷۳٬۸۷۳( - تعدیل یتعلق بسنوات سابقة 

 ۷۳٬۸۱۱ ۲۹٬٦٦۹ 
 ) ۸٥٬۲۹۰( ) ۱۲۸٬٤٥۱( مدفوعات 

 ۳٦۳٬۱۷٥ ۳۰۸٬٥۳٥   دیسمبر ۳۱
 

 الموحدة  اآلخر الشامل والدخل  الخسارة أو  الربح  قائمة على  المحملة  الزكاة   ۱۳-۳
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ٥٤٬۳۱۰ ۱٦٬۰۳۸  زكاة على الشركة 
 ) ۲٤٬٦٤۱( ٥۷٬۷۷۳  زكاة على بتروكیم 

  ۷۳٬۸۱۱ ۲۹٬٦٦۹ 
 

بنسبة   الزكاة  الربح  ۲٬٥۷۸تستحق  الزكاة على  السعودیین. تستحق  المساھمین  إلى  العائدة  للسنة،  المعدل  الربح  باستثناء  الزكوي،  الوعاء  ٪ من 
 ٪. ۲٬٥المعدل للسنة بنسبة 

 
 وضع الشھادات والربوط النھائیة  ٤-۱۳

 
 تحمیل مخصصات الزكاة على الربح أو الخسارة. تخضع المجموعة للزكاة وفقًا لنظام ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). یتم 

 
 وضع ربوط الشركة )أ(

 
الھیئة حتى سنة   إلى  الزكویة  إقراراتھا  الشركة  السنوات حتى  ۲۰۲۱قدمت  لجمیع  الھیئة  لدى  الزكوي  الشركة وضعھا  أنھت  وقد  دیسمبر    ۳۱. 

   على أساس مستقل. ۲۰۰٦
 

ملیون لایر سعودي. تقدمت الشركة باستئناف ضد ھذه الربوط    ٤۲٬۰بمبلغ    ۲۰۱٤إلى    ۲۰۰۷أصدرت الھیئة ربوًطا زكویة إضافیة للسنوات من  
   الزكویة اإلضافیة إلى األمانة العامة للجان الضریبیة ("األمانة")، وھي بانتظار إصدار القرار النھائي.

 
سنة   من  ۲۰۲۱خالل  للسنوات  إضافیة  زكویة  ربوًطا  الھیئة  أصدرت  الشركة    ۱٥٬۷غ  بمبل  ۲۰۲۰حتى    ۲۰۱۹،  تقدمت  سعودي.  ملیون لایر 

ملیون لایر سعودي، وقامت    ۱٤٬۸باستئناف ضد ھذه الربوط الزكویة اإلضافیة لدى الھیئة، وبعد ذلك تلقت الشركة ربوًطا معّدلة من الھیئة بمبلغ  
  ۱۰٬۹مبلغ    ۲۰۲۲لرصید المتبقي خالل ینایر  ، ویبلغ ا۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي خالل السنة المنتھیة في    ۳٬۹الشركة بتسویة مبلغ  

 .۲۰۲۲، وبلغ صفر لایر في دیسمبر ملیون لایر سعودي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳٥ 

 (تتمة)  الزكاة ۱۳
 

 (تتمة) وضع الشھادات والربوط النھائیة ٤-۱۳
 

 وضع ربوط بتروكیم  )ب(
 

بتروكیم وضعھا الزكوي لدى الھیئة لجمیع السنوات حتى  . أنھت شركة  ۲۰۲۱قامت شركة بتروكیم بتقدیم إقراراتھا الزكویة إلى الھیئة حتى سنة  
 على أساس مستقل، وقد تم إصدار عدد من الربوط اإلضافیة من قبل الھیئة على النحو اآلتي:  ۲۰۱۰دیسمبر  ۳۱

 
من   للسنوات  إضافیة  زكویة  ربوًطا  الھیئة  بتروكیم    ۲۰٤٬۲بمبلغ    ۲۰۱٦إلى    ۲۰۱٤أصدرت  قدمت  سعودي.  ھذه  ملیون لایر  على  استئنافًا 

، أصدرت لجنة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الربوط إلى الھیئة، وبعد ذلك تم تصعید القضیة إلى األمانة العامة للجان الضریبیة. خالل السنة المنتھیة في  
علیھ، تم تخفیض الربوط  الفصل في المخالفات والنزاعات الضریبیة (المستوى األول من األمانة) قرارھا بقبول البنود الُمستأنف ضدھا جزئیًا، و

ملیون لایر سعودي. قدمت كل من بتروكیم والھیئة استئنافًا إلى اللجنة االستئنافیة للفصل في المخالفات والمنازعات    ۹۲٬٥عن ھذه السنوات إلى  
الضریبیة). خالل   للجان  العامة  األمانة  النھائي من  (المستوى  للفصل۲۰۲۲الضریبیة  االستئنافیة  اللجنة  والمنازعات    ، أصدرت  المخالفات  في 

زاعات  الضریبیة قرارھا بقبول البنود الُمستأنف ضدھا من قبل بتروكیم جزئیًا، وإعادة أحد شروط االستئناف إلى لجنة الفصل في المخالفات والن
النزاعات الضریبیة مجدًدا بناًء على  الضریبیة إلعادة النظر فیھا. وبناًء على ذلك، قامت بتروكیم بتصعید القضیة إلى لجنة الفصل في المخالفات و

 قرار اللجنة االستئنافیة للفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة، وھي بانتظار قرار لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة. 
 

ت شركة بتروكیم استئنافًا ضد  ملیون لایر سعودي. قدم ۱۲۸٬۹بمبلغ  ۲۰۱۸و ۲۰۱۷، أصدرت الھیئة ربوًطا زكویة إضافیة لسنتي ۲۰۲۰خالل 
الضریبیة. خالل   للجان  العامة  األمانة  إلى  القضیة  تصعید  تم  ذلك،  وبعد  الھیئة،  إلى  الربوط  المخالفات  ۲۰۲۲ھذه  في  الفصل  لجنة  أصدرت   ،

لزكویة اإلضافیة لھاتین السنتین  والمنازعات الضریبیة حكمھا بقبول البنود المستأنفة من شركة بتروكیم جزئیًا، وبناًء علیھ، تم تخفیض الربوط ا
بتقدیم استئناف إلى اللجنة االستئنافیة للفصل في المخالفات والمنازعات    ۹۱٬۸إلى   ملیون لایر سعودي. قامت شركة بتروكیم والھیئة، كلتاھما، 

بول البنود المستأنفة لشركة بتروكیم  ، أصدرت اللجنة االستئنافیة للفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة قرارھا بق۲۰۲۳ة. خالل  الضریبی
إلى   الزكاة  التزام  وتخفیض  والبالغ    ۷۱٬۷جزئیًا  المعدل  الزكاة  التزام  بتسویة  بتروكیم  شركة  قامت  سعودي.  لایر  لایر    ۷۱٬۷ملیون  ملیون 

اللجنة قرار  انتظار  المرفوضة، وھي في  المستأنفة  البنود  أحد  بشأن  إعادة نظر  قدمت طلب  أنھا  إال  المخالفات    سعودي،  للفصل في  االستئنافیة 
 والمنازعات الضریبیة. 

 
ملیون لایر سعودي. تقدمت شركة بتروكیم    ۹٬۲بمبلغ    ۲۰۲۰إلى    ۲۰۱۹، أصدرت الھیئة ربوًطا زكویةً إضافیة للسنوات من  ۲۰۲۱خالل سنة  

 جان الضریبیة، ویُنتظر قرار األمانة. باستئناف ضد ھذه الربوط لدى الھیئة، وبعد ذلك تم تصعید القضیة إلى األمانة العامة لل 
 

أي    تعتقد إدارة المجموعة أن المخصصات الذي تم رصدھا في قائمة المركز المالي الموحدة كافیةً لتغطیة أي مطلوبات زكاة إضافیة قد تنشأ عن
 ربوط إضافیة وبناًء على القرارات النھائیة لالستئنافات على الربوط المفتوحة من الھیئة. 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ۱٤

 
 لدى المجموعة معامالت مع شركائھا وشركاتھم الشقیقة (مجتمعین "أطراف ذات عالقة"). 

 
ذات   األطراف  تتضمن  كما  اإلدارة.  موظفي  وكبار  الزمیلة،  والشركات  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  المساھمین،  من  العالقة  ذات  األطراف  تتكون 

  األعمال التي یمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا حصة فیھا (أطراف ذات عالقة أخرى).العالقة منشآت  
 

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

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ طبیعة المعامالت  األطراف ذات العالقة 
    

    مشاریع مشتركة: 
 ۲٬۲۰٦٬۱۰۰ - تخفیض في رأس المال  السعودیة للبولیمرات الشركة 
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 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳٦ 

 (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة ۱٤
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ) ۱(
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۹۸۷٬٦۸٦ ۷٤۳٬۹٥۱ الشركة السعودیة للبولیمرات 
 ۲۷۱٬۸۷٥ ۱٥۹٬۱۲٦ شركة الجبیل شیفرون فیلیبس 

 ۹۰۳٬۰۷۷ ۱٬۲٥۹٬٥٦۱ 
 

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ) ۲(
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ٥۱ - شركة شیفرون فیلیبس العربیة للبتروكیماویات المحدودة 
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة:  )ب(
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۲۱٬۳۹٦ ۲۰٬۹٤۱ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین 
 ۱٬۸۹۲ ۷٥۸ منافع ما بعد الخدمة 

 ۲۱٬٦۹۹ ۲۳٬۲۸۸ 
 

   مصاریف عمومیة وإداریة ۱٥
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۲۷٬۳۳۹ ۲۷٬۰۰٤  رواتب ومنافع 
 ۲٦٬۱٤۲ ۳٥٬۲٦۲  أتعاب مھنیة 

 ۱٬٥۰۱ ۱٬۷۱۷  إیجار 
 ۳٬۰۰۰ ۱٬۷۱۰  تبرعات 
 ۷۸۳ ۸۳٤  استھالك 

 ٤٬۳۷٦ ۲٤۲  ضریبة استقطاع 
 ٥٬۹٦۹ ٥٬۲۰۲  أخرى

  ۷۱٬۹۷۱ ٦۹٬۱۱۰ 
 

 إیرادات تمویل  ۱٦
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۱۰٬٤٤٥ ٤٥٬٥٦۳  إیرادات تمویل من ودائع قصیرة األجل 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۷ 

 إیرادات أخرى ۱۷
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
    

 ۸۰ -  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 ٤٤۲ ۳۸٦   أخرى

  ۳۸٥ ٦۲۲ 
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة  ۱۸
 

للسنة العائدة إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل  یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربحیة  
 السنة. وبما أن الشركة لیس لدیھا أي أسھم محتملة مخفضة، فإن الربحیة المخفضة للسھم ھي نفس الربحیة األساسیة للسھم الواحد. 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬۱۳٦٬۲۷۲ ۲۷۷٬٤٤۰ الربحیة للسنة 
األساسیة   السھم  ربحیة  حساب  في  المستخدمة  العادیة  األسھم  لعدد  المرجح  المتوسط 

 ٤٥۰٬۰۰۰ ٦۷۱٬۹۰۰ والمخفضة 
 ۲٬٥۳ ۰٬٤۱ ربحیة السھم 

 
 توزیعات أرباح  ۱۹

 
سھم)، تم دفعھا بالكامل  لایر سعودي لكل    ۱٬٥ملیار لایر سعودي ( ۱٬۱۳، وافق مساھمو الشركة على توزیعات أرباح بمبلغ ۲۰۲۲أبریل  ۱٤في 

لایر سعودي لكل سھم)، والتي تم دفعھا    ۰٬٥ملیون لایر سعودي (  ۲۲٥٬۰۰:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
 ).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بالكامل خالل السنة المنتھیة في 

 
لایر سعودي    ۰٬۷٥ملیون لایر سعودي (  ٥٦٦٬۱۰یعات أرباح بمبلغ  ، على توز۲۰۲۲دیسمبر    ٥إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس اإلدارة، بتاریخ  

 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي منھا خالل السنة المنتھیة في  ٥٦۲٬٦۲للسھم)، تم دفع 
 

 التقاریر القطاعیة  ۲۰
 

المشتركة تتكون من قطاعین تشغیلیین یقعان ضمن  فیما یتعلق بتقییم األداء وتخصیص الموارد، إن جمیع أنشطة المجموعة وعملیاتھا ومشاریعھا  
   قطاع البتروكیماویات، وھي إنتاج البولیمرات وأغلفة المنتجات العطریة.

 
 
 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۸ 

 (تتمة)  التقاریر القطاعیة ۲۰
 

لمشتركة) جغرافیًا على النحو  تقع الموجودات التشغیلیة في المملكة العربیة السعودیة. یتم توزیع إیرادات القطاعات التشغیلیة (إیرادات المشاریع ا
 اآلتي: 

 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ بولیمرات 

   
 ٪ ۲۰ ٪ ۱۸ محلیاً/ الشرق األوسط 

 ٪ ٤۹ ٪ ٤۸ آسیا 
 ٪ ۳۱ ٪ ۳٤ أوروبا / أفریقیا 

 ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ العطریات 
   

 ٪ ٤٥ ٪ ٤۸ محلیاً/ الشرق األوسط 
 ٪ ۲٦ ٪ ۲۲ آسیا 

 ٪ ۲۹ ٪ ۳۰ أوروبا / أفریقیا 
 ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 

 
 إدارة المخاطر المالیة  ۲۱

 
   عوامل المخاطر المالیة ۲۱-۱

 
تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة مختلفة تتضمن آثار التغیرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر  

االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر بشكٍل  الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر  
دارة المخاطر  عام على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالیة ویسعى إلى الحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إ

 جلس اإلدارة. من قبل اإلدارة العلیا وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل م
 
یستعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من المخاطر المبینة أعاله وأھداف المجموعة وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس وإدارة  

   وحدة.المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، یتم إدراج اإلفصاحات الكمیة ضمن ھذه القوائم المالیة الم
 
اإلدارة مسؤول عن وضع   أن مجلس  كما  المجموعة.  لدى  المخاطر  إدارة  ھیكل  الكاملة عن تصمیم ومراقبة  بالمسؤولیة  اإلدارة  یضطلع مجلس 

   سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة علیھا.
 

تواجھھا المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لھا ومراقبتھا  إن سیاسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحدید وتحلیل المخاطر التي  
.  مع االلتزام بتلك الحدود. یتم فحص سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما یعكس آثار التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة

المعاییر واإلجراءات، إلى تطویر بیئ ة رقابیة منضبطة وبنّاءة، یستطیع من خاللھا كل موظف أن  تھدف المجموعة، من خالل تدریباتھا وإدارة 
 یدرك مھامھ وااللتزامات الملقاة على عاتقھ. 

 
قوم  تتولى لجنة المراجعة لدى المجموعة اإلشراف على كیفیة مراقبة اإلدارة لاللتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما ت

المخ إدارة  الداخلیة بمساعدة لجنة المراجعة في  بفحص مدى مالءمة إطار  المراجعة  المخاطر التي تواجھھا المجموعة. یقوم قسم  اطر في ضوء 
تائج  القیام بدورھا اإلشرافي. ویضطلع القسم بأعمال فحص منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتھا الرقابیة، ویتم تقدیم تقاریر بن

 الفحص إلى لجنة المراجعة. 
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

۳۹ 

 (تتمة)  المخاطر المالیة  إدارة ۲۱
 

 (تتمة) عوامل المخاطر المالیة  ۲۱-۱
 

 مخاطر السوق  )أ(
 

 مخاطر العملة  ) ۱(
 
بشكٍل   المجموعة  معامالت  تتم  األجنبیة.  العمالت  أسعار صرف  في  التغیرات  بسبب  المالیة  األدوات  قیمة  تقلب  مخاطر  ھي  العملة  مخاطر  إن 

 المجموعة أن التعّرض لمخاطر العملة على األدوات المالیة غیر جوھري. رئیسي باللایر السعودي. تعتقد إدارة  
 

   مخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة والتدفقات النقدیة  ) ۲(
 

الفائدة في السوق. في   أسعار  التغیرات في  النقدیة بسبب  المالیة أو تدفقاتھا  األدوات  الفائدة ھي مخاطر تقلب قیمة  دیسمبر    ۳۱إن مخاطر سعر 
بمبلغ  ۲۰۲۲ بفائدة  محملة  مالیة  موجودات  المجموعة  لدى  كان   ،۱٬٤  ) سعودي  تم    ۱٬۷۸:  ۲۰۲۱ملیار لایر  لقد  ولكن،  سعودي).  ملیار لایر 

 االتفاق على أسعار الفائدة مع المؤسسات المالیة المعنیة. 
 

 مخاطر األسعار  ) ۳(
 

للتقلبات نتیجة   المالیة  أو  ھي مخاطر تعرض قیمة األداة  التغیرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة  تلك  السوق، سواء كانت  التغیرات في أسعار 
 .ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتاجر بھا في السوق. إن الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لیست معرضة لمخاطر السعر

 
 مخاطر االئتمان  )ب(

 
النقد   االئتمان من  والذمم  تنشأ مخاطر  المدینة من موظفین،  والذمم  ذات عالقة،  المدینة من أطراف  والذمم  التجاریة،  المدینة  والذمم  یماثلھ،  وما 

 المدینة األخرى، المدرجة بالتكلفة المطفأة. 
 

بالوفاء   المقابلة  األطراف  أخفقت  ما  إذا  التقریر  تاریخ  في  إثباتھا  یتم  التي  المالیة  الخسارة  االئتمان  مخاطر  الحد  تمثل  إن  التعاقدیة.  بالتزاماتھا 
   األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان یساوي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة.

 
یھم  تنشأ تركیزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من العمالء في أنشطة تجاریة مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن یكون لد

االقتصادیة مات  الّسِ أو    نفس  االقتصادیة  التغیرات  بفعل  متشابھ  بشكل  التعاقدیة  بالتزاماتھم  الوفاء  على  العمالء  ھؤالء  مقدرة  على  تؤثر  قد  التي 
عمال  السیاسیة أو الظروف األخرى. تشیر تركیزات مخاطر االئتمان إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أ

   معین.أو موقع جغرافي 
 

في   السعودیة وشركة  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما  فیلیبس  شیفرون  للبولیمرات وشركة  السعودیة  الشركة  من  مطلوبة  المبالغ  جمیع  كانت   ،
   .۱٤الجبیل شیفرون فیلیبس. راجع أیًضا اإلیضاح 

 
 
 

  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

٤۰ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر المالیة ۲۱
 

 (تتمة)  المالیة المخاطر عوامل ۲۱-۱
 

 مخاطر االئتمان (تتمة)  )ب(
 

لتكوین   المبسط  النھج  المجموعة  تطبق  المدینة وحجمھا.  الذمم  وتتناسب مع طبیعة  مناسبة  تعتبر  ائتمانیة  المجموعة سیاسات وإجراءات  وضعت 
رقم   المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  في  علیھ  المنصوص  المتوقعة،  االئتمانیة  الخسائر  م۹مخصص  باستخدام  یسمح  والذي  الخسارة  ،  خصص 

المتوقعة على مدى العمر لجمیع أرصدة المطلوب من أطراف ذات عالقة، الناشئة عن معامالت تجاریة. بالنسبة ألرصدة المطلوب من أطراف  
االئتمانیة  ذات عالقة الناشئة عن معامالت غیر تجاریة، تستخدم المجموعة معاییر وضع المراحل اآلتیة عند استخدام النھج العام لتقدیر الخسارة  

 المتوقعة: 
 

 لألصل المالي.  ۱عند اإلثبات المبدئي، یتم تعیین المرحلة  •
 في تواریخ القیاس الالحقة، یمكن تصنیف األصل المالي في:  •

 

خاطر  شھًرا)، إذا لم یكن منخفض القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر ولم تزداد م  ۱۲(الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى    ۱المرحلة   )۱
 االئتمان بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي، أو كان ینتمي إلى محفظة مخاطر ائتمانیة منخفضة. 

 

یوًما، أو تم تخفیض مخاطر الطرف المقابل إلى درجة غیر استثماریة)، إذا لم یكن منخفض    ۳۰(متأخر السداد ألكثر من    ۲المرحلة   )۲
 د مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ اإلثبات المبدئي. القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر ولم تزدا

 

 یوًما أو متخلفًا عن السداد)، إذا كان منخفض القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر. ۳٦٥(متأخر السداد ألكثر من  ۳المرحلة  )۳
 

االئتمانیة لألطراف المقابلة، آخذةً بعین االعتبار مركزھم  بما یخص المطلوب من أطراف ذات عالقة، تحدد عملیة تقییم المخاطر الداخلیة الجودة  
وفقًا للحدود  المالي، والخبرة السابقة، وعوامل أخرى. ویتم تحدید سقف المخاطر الفردیة بناًء على التصنیف الداخلي أو الخارجي للجدارة االئتمانیة 

ضات قد یتسبب فیھا تغییر محتمل معقول في حدوث تغییر جوھري في  ، ال توجد افترا ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱التي تضعھا اإلدارة. كما في  
 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة على المطلوب من أطراف ذات عالقة. 

 

أساٍس  ى  تُعد مخاطر االئتمان على األطراف ذات العالقة مخففة، حیث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسویة المبالغ المطلوبة من األطراف ذات العالقة عل
في   بالسداد.  العالقة  ذات  األطراف  التزام  عدم  من  خسائر  أیّة  اإلدارة  تتوقع  ال  فیھ.  مشكوكاً  استردادھا  یعتبر  وال   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱منتظم 

المرحلة  ۲۰۲۱و العالقة في  المطلوب من األطراف ذات  التجاري من رصید  المتوقعة  ۱، كان الجزء غیر  ، وكان مخصص الخسارة االئتمانیة 
 ى المطلوب من األطراف ذات العالقة غیر جوھري. عل

 

 الموجودات المالیة األخرى: 
 

تتعرض   تشمل الموجودات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة قروًضا للموظفین وذمًما مدینة أخرى. تعد األدوات ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما
ال الجھة  السداد ویكون لدى  التخلف عن  التعاقدیة على  لمخاطر منخفضة من  النقدیة  بالتدفقات  المتعلقة  بالتزاماتھا  الوفاء  قویة على  مصدرة قدرة 

في   األخرى.  المدینة  والذمم  الموظفین  قروض  یخص  بما  المنخفضة"  االئتمانیة  "المخاطر  اإلدارة  وتراعي  القریب.   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المدى 
 دات المالیة األخرى غیر جوھري. ، كان مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة على الموجو۲۰۲۱و

 

 نقد لدى البنك: 
 

". یطابق التصنیف المبین التصنیفات العالمیة للبنوك التي تعدھا مودیز لخدمات  P-۱فیما یتعلق بالبنوك، تُقبل عموًما األطراف المصنفة بتصنیف " 
باستخدام للنقد وما یماثلھ  المتوقعة  االئتمانیة  یتم تحدید الخسارة  أیّة    المستثمرین.  تتوقع اإلدارة  المخاطر. ال  العام، وتُعد األدوات منخفضة  النھج 

، كان مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة على النقد لدى  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خسائر من عدم التزام ھذه األطراف المقابلة بالسداد. في  
   البنك غیر جوھري.

 

 مخاطر السیولة  ) ج(
 

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. یتمثل منھج المجموعة فیما یتعلق بإدارة  مخاطر السیولة ھي  
من الظروف  السیولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لھا السیولة النقدیة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، في كل  

   لعادیة واالستثنائیة، دون التعرض لخسائر غیر مقبولة أو أضرار خطیرة تؤثر على سمعة المجموعة.ا
  



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

٤۱ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر المالیة ۲۱
 

 (تتمة)  عوامل المخاطر المالیة ۲۱-۱
 

 (تتمة)  السیولة مخاطر (ج) 
 

للوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالیة.  وعادة ما تعمل المجموعة على ضمان امتالكھ نقدیة كافیة عند الطلب  
   ویستثنى من ذلك األثر المحتمل للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبیعیة.

 
 تاریخ التقریر أقل من سنة واحدة.  إن استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على فترة االستحقاق التعاقدي المتبقیة في

 
 المال  رأس مخاطر  إدارة ۲۱-۲

 
ین  تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا، لتستمر في تقدیم عائدات للمساھم

المال   الحفاظ على ھیكل رأس  ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین، وكذلك االحتفاظ بھیكل رأس  أجل  المال. ومن  المثالي لتخفیض تكلفة رأس 
أو إصدار  المال أو تعدیلھ، من الممكن أن تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو العائد على رأس المال للمساھمین  

المال للمجموعة على أنھ "مجموع حقوق الملكیة" كما ھو موضح في    أسھم جدیدة أو بیع الموجودات لتخفیض الدین. یتم احتساب مجموع رأس
 قائمة المركز المالي الموحدة. 

 
 ، لم یكن لدى المجموعة أي دیون. ۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱خالل السنتین المنتھیتین في 

 
 العادلة  القیمة  تقدیر ۲۱-۳

 
دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في السوق في تاریخ  القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو  

لاللتزا العادلة  القیمة  تعكس  التاریخ.  ذلك  في  للمجموعة  متاحاً  یكون  أفضل سوق  في  وجودھا،  عدم  حالة  في  أو،  الرئیسیة  السوق  في  م  القیاس 
 مخاطر عدم الوفاء بھ. 

 
یتعلق بقیاس القیم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولیة الكاملة عن مراقبة قیاس القیم العادلة الجوھري بما في  لدى المجموعة ممارسات ثابتة فیما  
   ذلك القیم العادلة من المستوى الثالث.

 
م  الخارجي،  الطرف  معلومات  استخدام  تم  حال  في  منتظم.  بشكل  التقییم  وتعدیالت  رصدھا  یمكن  ال  المدخالت  بفحص  اإلدارة  أسعار  تقوم  ثل 
تنتاج الذي  الوسطاء أو خدمات التسعیر، في قیاس القیم العادلة، فتقوم اإلدارة بتقییم الدلیل الذي تم الحصول علیھ من الطرف الخارجي لتأیید االس 

عاییر واإلصدارات األخرى  ینص على أن ھذا التقییم یستوفي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والم
ھذا  الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین، بما في ذلك مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یجب أن یتم تصنیفھ بموجب  

 التقییم. 
 

یمكن رصدھا   التي  السوق  بیانات  المجموعة  تستخدم  المطلوبات،  أو  للموجودات  العادلة  القیمة  قیاس  القیم  عند  یتم تصنیف  قدر ممكن.  بأقصى 
 العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي: 

 
 المماثلة. : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات  ۱المستوى  •

 
التي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل مباشر (مثل األسعار)   ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ۲المستوى   •

 أو غیر مباشر (أي مستمدة من األسعار).
 

 (مدخالت ال یمكن رصدھا). : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن رصدھا ۳المستوى  •
 

تصنیف  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع ضمن مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، یتم  
 عد مھماً لمجمل القیاس. قیاس القیمة العادلة في مجملھ ضمن نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ألدنى مستوى للمدخالت یُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 

٤۲ 

 (تتمة)  إدارة المخاطر المالیة ۲۱
 

 (تتمة)  العادلة  القیمة  تقدیر ۲۱-۳
 

 تقوم المجموعة بإثبات التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي یحدث فیھا التغیر. 
 

لألدوات المالیة للمجموعة لتقارب قیمھا الدفتریة حیث أن األدوات المالیة بطبیعتھا قصیرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء  یتم تقدیر القیم العادلة  
 شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.  ۱۲على أسعار الفائدة السائدة في السوق، ویتوقع تحقیقھا بقیمتھا الدفتریة الحالیة خالل 

 
 ة األدوات المالی  ۲۲

 
 إن األدوات المالیة مفصلة حسب فئة القیاس في الجدول أدناه: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
   

   موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ٤٬۹۸٦ ٥٬٤۹۲ موجودات أخرى 

 ۳٬٤۰۲ ۱٬۱۹۳ مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ۱٬۲٥۹٬٥٦۱ ۹۰۳٬۰۷۷ مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 ٤۹۷٬۰۰۰ ۱٬۲٤٥٬۰۳۰ قصیرة األجل ودائع مرابحة 
 ۱٬۸۱۳٬۸۱۱ ۲۰۰٬۰٤٦ نقد وما یماثلھ 

 ۳٬٥۷۸٬۷٦۰ ۲٬۳٥٤٬۸۳۸ المجموع 
 

   مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 ٥۱ - مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

 ۳٤٬۹۲۰ ۳۸٬۱۳٥ مستحقات ومطلوبات أخرى 
 ۳٤٬۹۷۱ ۳۸٬۱۳٥ المجموع 

 
 مطلوبات محتملة وارتباطات  ۲۳

 
المجموعة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكیة صدرت في سیاق األعمال االعتیادیة بمبلغ ال شيء (۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في    ۳۱، لدى 

 ملیون لایر سعودي). ۲٬٤: ۲۰۲۱دیسمبر 
 

 األحداث الالحقة لتاریخ التقریر ۲٤
 

للشركة   المشترك  المشروع  روتینیة   -أجرى  صیانة  نشاط  للبولیمرات  السعودیة  منھ    الشركة  االنتھاء  تم  والذي  السنة،  خالل  للمصنع  رئیسیًا 
، اضطرت الشركة السعودیة للبولیمرات إلى  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱بنجاح، ومن ثم استؤنفت العملیات بشكٍل طبیعي. ومع ذلك، بعد السنة المنتھیة في 

فیة، لضمان عملیات آمنة وموثوقة لھذه الوحدة. إن أعمال  إغالق وحدة تبرید اإلیثیلین الخاصة بھا للقیام ببعض أعمال اإلصالح والصیانة اإلضا 
 اإلصالح والصیانة جاریة حالیًا، وال یمكن قیاس األثر المالي لإلغالق بشكل موثوق كما في تاریخ ھذه القوائم المالیة الموحدة. 
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