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٧ 

 معلومات عامة - ١

الرياض، بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل    فيإن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة  
المملكة    ، رياض ال  ، ٩٩٨٣٣). إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب.  ١٩٩٦يناير    ١هـ (الموافق    ١٤١٦شعبان    ١٠بتاريخ    ١٠١٠١٣٩٩٤٦التجاري رقم  

  العربية السعودية. 

معاً بـ "المجموعة") على النحو التالي:  اليهاة الشركة وشركتها التابعة المباشرة (يُشار جزة المرفقة على أنشطوالموحدة الم االولية تشمل هذه القوائم المالية 

التأسيس  بلد   في  الفعلية الملكية نسبة 
٢٠٢٢مارس  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١   

)  سعودية مساهمة شركة ( للبتروكيماويات الوطنية الشركة
")بتروكيم ("  ٪ ٥٠ المملكة العربية السعودية    ٥٠ ٪  

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

  هـ   ١٤٢٩  األول  ربيع  ٨  بتاريخ  بالرياض  صادر  ١٠١٠٢٤٦٣٦٣  رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  سعودية  مساهمة   شركة  هي  بتروكيم  شركة  إن
 ).٢٠٠٨ فبراير ٢٣(الموافق  هـ ١٤٢٩ صفر  ١٦ بتاريخ ٥٣/ق رقم  التجارة  وزارة قرار بموجب تأسيسها  تم وقد)، ٢٠٠٨ مارس ١٦(الموافق 

  المقترح  االستحواذ

لدراسة الجدوى االقتصادية لدمج الطرفين ذو العالقة ("الصفقة    ميبتروك  مع  المناقشات   بدء  قرار  على  شركةال  إدارة  مجلس  وافق  ، ٢٠٢٠  سبتمبر  ١٥  في
  المقترحة"). 

 م ي بتروكو شركةال  قررت   أساسها  على  والتي  األولية،   االقتصادية   الجدوى   دراسة  من  االنتهاء   عن  الشركة  أعلنت  ، ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١  في   المنتهية   السنة   خالل
  البدء في العناية المتبادلة الواجبة والتفاوض على شروط وأحكام الصفقة المقترحة وبدء مشاركة المعلومات بينهما. 

، فيما يتعلق بمعدل صرف األسهم  ميبتروك  مع  ملزمة  غير  تفاهم  مذكرة  الشركة  وقعت  ، )هـ١٤٤٣  صفر  ٢٠  الموافق(  ٢٠٢١  سبتمبر  ٢٧  في  ذلك،   على  عالوة
  سيتم من خالله تنفيذ الصفقة المقترحة. والهيكل الذي 

أبرمت الشركة اتفاقية تنفيذ ملزمة قانونًا مع بتروكيم ("اتفاقية التنفيذ")، والتي بموجبها اتفقت    هـ)  ١٤٤٣ربيع األول    ٢١(الموافق    ٢٠٢١أكتوبر    ٢٧في  
على جميع األسهم الصادرة عن بتروكيم والتي ال تملكها الشركة مقابل إصدار أسهم جديدة    لالستحواذبتروكيم على أن تقدم الشركة عرًضا    وشركة الشركة  

لمنصوص  ا  والشروطاالحكام  في الشركة لمساهمي بتروكيم وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى  
 عليها في اتفاقية التنفيذ. 

هيئة سوق المال عن قرارها بالموافقة على االستحواذ المقترح.   هـ)، أعلنت ١٤٤٣شعبان  ١٣(الموافق  ٢٠٢٢مارس  ١٦في 

في   العمومية  الجمعية  لمساه  )، هـ  ١٤٤٣رمضان    ٩(الموافق    ٢٠٢٢أبريل    ١٠خالل اجتماع  الشركة  بتروكيم على عرض  مساهمو  بتروكيم  وافق  مي 
في بتروكيم  سهم في الشركة مقابل كل سهم    ١٫٢٧لالستحواذ على جميع األسهم في بتروكيم التي ال تملكها الشركة وفقًا ألنظمة االندماج واالستحواذ مقابل  

تمت زيادة رأس مال الشركة   ، ٢٠٢٢رس  ما ٣١وفقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ المبرمة بين بتروكيم والشركة. نتيجة لذلك وبعد 
 ١٠سهم بقيمة اسمية  ٧٥٤٫٨٠٠٫٠٠٠مليار لایر سعودي (  ٧٫٥رياالت سعودية) إلى  ١٠سهم بقيمة اسمية  ٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠مليار لایر سعودي ( ٤٫٥من 

  . رياالت سعودية)

 .٢٠٢٢مايو  ٩ في إصدارها على  والموافقة األخرى  التفسيرية والمعلومات اإليضاحات  تتضمن والتي الموجزة الموحدة  األولية المالية القوائم  اعتماد تم



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

٨  

  السياسات المحاسبية  - ٢
 

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

 
  اإلعداد  أسس  ١-٢

 
   االلتزام بيان  )أ(

 
"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية    ٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    مجموعةللالموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم

  السعودية. 
 

المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبناًء عليه، ينبغي قراءة هذه    واالفصاحاتجميع المعلومات  الموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم  تتضمن  ال
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في الموجزة   الموحدة  ليةاألو  المالية  القوائم

 
  التاريخية   التكلفة مبدأ  )ب(

 
طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة في القوائم المالية  الموجزة    الموحدة  األولية  المالية  القوائم   هذه  أعدت

  . ٢٠٢١ديسمبر   ٣١السنوية للسنة المنتهية في 
 

  العرض  وعملة الوظيفية العملة  ) ج(
 

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

 
  والتفسيرات  المعايير على والتعديالت  الجديدة المعايير  )د(

 
تغيير   المجموعة  على  يكن  لم، ومع ذلك، أصبحت بعض التعديالت على المعايير سارية لفترة التقرير الحالي.  المجموعة  على  سارية  جديدة  معايير  جدتو  ال

 سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه التعديالت على المعايير. 
  
  بعد  سارية  تصبح  لم والتي  الصادرة  المعايير  )ه(

 
 بتطبيقها بشكل مبكر.    المجموعة  تقم  ولم  ٢٠٢٢  مارس   ٣١  في  التقرير  لفترات  إلزامية   تعد  ال   التي   الجديدة  المحاسبية  والتفسيرات  المعايير  بعض   نشر  تم   لقد

 . المالية الموحدة قوائمهاإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير المعايير والتفسيرات الجديدة على 
  
  الملكية  حقوق   ومحاسبةأسس التوحيد  ٢- ٢
  
  التابعة  ةالشرك  )أ(

  
  المنشآت   وهي   .٢٠٢٢  مارس   ٣١كما في    التابعة  ة الشرك.  التابعة  تهاوشرك  للشركة  المالية  القوائم   على  للمجموعة   الموجزة  الموحدة   يةاالول  المالية  القوائم   تشمل
 مشاركتها  نتيجة  متغيرة  عوائد  في  حقوق  لديها  أو  متغيرة  لعوائد  معّرضة  المجموعة  تكون  عندما  ما  منشأة  على  المجموعة  تسيطر.  المجموعة  عليها  تسيطر  التي
    .فيها المستثمر المنشأة على تمارسها  التي  السلطة خالل من العوائد هذه   على التأثير  على القدرة لديها يكون كما فيها  المستثمر المنشأة في
  

  :التالية الثالثة الشروط المجموعة استوفت  حال  في فقط  فيها المستثمر المنشأة على التحديد وجه على المجموعة  تسيطر
  
  )فيها  المستثمر  بالمنشأة  المتعلقة األنشطة  توجيه  على  الحالية  القدرة  تمنحها  التي  الحالية  الحقوق  المثال  سبيل  على(  فيها  المستثمر  المنشأة  على  سيطرة ●
  و  فيها،  المستثمر المنشأة في  مشاركتها خالل من متغيرة عوائد على  الحصول في  الحق أو تعرض ●
  . عوائدها  على للتأثير  فيها المستثمر المنشأة على  سلطتها استخدام على القدرة ●
  

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

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

  
  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  منفصل  بشكل  بالكامل  المملوكة  غير   التابعة  الشركات  ملكية  وحقوق  نتائج  في  المسيطرة  غير  الحصص  تظهر
. التوالي على  الموجزة  الموحدة األولية المالي  المركز وقائمة الموجزة الموحدة  األولية الملكية حقوق  في  التغيرات  وقائمة الموجزة الموحدة  األولية اآلخر
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    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث
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٩  

  (تتمة) السياسات المحاسبية - ٢
  
 (تتمة) الملكية  حقوق   ومحاسبةأسس التوحيد  ٢- ٢

 
  مشتركة مشاريع في استثمارات  )ب(

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

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

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

 الخسارة   أو  الربح  في  فيها  المستثمر  مجموعةلل  االستحواذ  بعد  الخسائر  أو  األرباح  في  المجموعة  حصة  الموجزة  الموحدة   االولية  المالية  القوائم  تتضمن
  المحاسبية   السياسات  تعديل   بعد   المنفصل،   اآلخر  الشامل  الدخل   في   فيها  المستثمر  مجموعةلل  اآلخر  الشامل  الدخل  حركات  من  مجموعة ال  وحصة   المنفصلة،

 وجود  عند   لالستثمار  الدفترية  القيمة   في  كتخفيض   المشتركة   المشاريع  من   المدينة  أو   المستلمة   األرباح   توزيعات   إثبات  يتم .  مجموعة ال  سياسات   مع   لتتماشى 
   .األرباح توزيعات  باستالم حق

 
  في   بما  الحصة،   لهذه  الدفترية  القيمة  مبلغ  تخفيض  يتم  الملكية،   حقوق  بطريقة  فيها   المستثمر  المجموعة  في  حصتها  عن  مجموعةال  خسائر  حصة  تزيد  عندما

 عن  نيابة   مدفوعات   أو   التزام  الشركة   لدى  يكون   الذي  الحد   باستثناء   اإلضافية  الخسائر   إثبات  عن  التوقف  ويتم   الصفر،   إلى  األجل،   طويلة   استثمارات   أي   ذلك
  . فيها المستثمر المجموعة

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

  . فيها المستثمر المجموعة
 

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

 
  والمطلوبات   للموجودات العادلة  القيمة  - ٣

 
على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية بطبيعتها    مجموعةلل  المالية  لألدوات   العادلة   القيم  تُقدر   ، ٢٠٢١  ديسمبر   ٣١و  ٢٠٢٢  مارس  ٣١  في  كما

 المالي  المركز  قائمة  تاريخ  من  شهراً   ١٢قصيرة األجل وتحمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل  
ل  الموحدة   األولية  العادلة  القيم  تقدر  النقدية  الموجزة.  التدفقات  يتم تحديدها من خالل  الدفترية، حيث  قيمها  تقارب  أنها  على  المتداولة  غير  المالية  ألدوات 

 المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 
  
  مؤثرة  محاسبية  وأحكام قديراتت - ٤

 

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

  المجموعة   تقوم.  للظروف  مناسبة  تكون  أن  يعتقد  التي  المستقبلية  باألحداث  توقعات  نتتضم  أخرى،   وعوامل  السابقة  الخبرة   على  ناءً ل مستمر بواألحكام بشك
  جوهرية   تغييرات  هناك  ليسبها.  بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة  

  عنها   واإلفصاح  تطبيقها   تم  التي  تلك  عن  الموجزة  ةالموحد   األولية  المالية   القوائم  إعداد  في  اإلدارة  تستخدمها  التي   المؤثرة  المحاسبية   واألحكام   التقديرات   في
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في  الموحدة   المالية القوائم في

 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٠  

 

  الملكية  حقوق طريقة باستخدام عنهايتم المحاسبة  مشتركة  مشاريع  في استثمارات  - ٥
 

 مشتركة ذات المسؤولية المحدودة التالية:  مشاريعلدى المجموعة استثمارات في 
 

  في   الفعلية الملكية نسبة  التأسيس  بلد 
٢٢٠٢ مارس ٣١   ١٢٠٢ ديسمبر ٣١   
    

٪ ٥٠  السعودية  العربية المملكة  شركة شيفرون فيليبس السعودية   ٥٠ ٪  
٪ ٥٠  السعودية  العربية المملكة  شركة الجبيل شيفرون فيليبس   ٥٠ ٪  

  مسؤلية ذات حرة منطقةاروماتيكس ديستربيوشن كومباني (شركة 
٪ ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة   ) محدودة  ٥٠ ٪  

٪ ٦٥  السعودية  العربية المملكة  ) محدودة مسؤولية ذات شركة( للبوليمرات السعودية الشركة  ٦٥ ٪  
  مسؤولية ذات  حرة منطقة شركة ( للتوزيع الخليج بوليمرات  شركة

٪ ٦٥  المتحدة   العربية اإلمارات  محدودة)   ٦٥ ٪  
 

المواد الكيميائية العضوية األساسية والغازات األولية والوقود  وتتمثل أنشطة شركة شيفرون فيليبس السعودية بشكل رئيسي في إنتاج غاز الوقود    )أ(
محدودة مسجلة في الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري  . إن شركة شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية  الغازي

   .٢٠٥٥٠٠٩٥٨٤)، ولديها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  ١٩٩٦يوليو    ٨هـ (الموافق    ١٤١٧صفر    ٢٢بتاريخ    ٢٠٥٥٠٠٣٨٣٩رقم  
 

مليون لایر سعودي بموجب القرار الصادر    ٤١١بمبلغ    الشركة ، قرر شركاء شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأسمال٢٠١٨سنة    خالل
تم دفع التخفيض في   .٢٠٢٠ سنةهـ). تم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل  ١٤٣٩ذو الحجة  ٢٤(الموافق  ٢٠١٨سبتمبر  ٤بتاريخ 

  . ٢٠٢١  ديسمبر ٣١ في  كمافيليبس  شفرونشكل كامل الى شركاء شركة رأس المال ب
 
الوقود. إن   )ب(   تتمثل أنشطة شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل رئيسي في إنتاج وبيع ُمركب ستايرين والموغاز المختلط والبنزين العطري وزيت 

في   مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  فيليبس  شيفرون  الجبيل  رقم  شركة  تجاري  سجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  الجبيل 
   ).٢٠٠٣أغسطس   ٢٣هـ (الموافق  ١٤٢٤ ةجمادى اآلخر ٢٥بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٥٩٠١

 
خ  مليون لایر سعودي بموجب القرار الصادر بتاري   ٩٩٤بمبلغ    الشركة  مال، قرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس تخفيض رأس٢٠١٨سنة    خالل

  . يعتبر هذا التخفيض دائن٢٠٢٠  سنةتم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل    هـ).  ١٤٣٩ذو الحجة    ٢٤(الموافق    ٢٠١٨سبتمبر    ٤
المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في شركة الجبيل    تهاقدرلالطلب إلى شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس وفقًا   عند   الدفع مستحق

  ).٦يضاح رقم إلاشيفرون فيليبس (انظر أيًضا 
 

ا  تتمثل أنشطة اروماتيكس ديستربيوشن كومباني بشكل رئيسي في توزيع المنتجات العطرية (ستايرين، سيكلوهكسان، بروبان وبنزين) التي تنتجه  ) ج(
بس وشركة شيفرون فيليبس السعودية. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، اإلمارات  شركة الجبيل شيفرون فيلي 

 .٤١٠٥العربية المتحدة بموجب رخصة رقم 
 
  رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  الجبيل،   في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  للبوليمرات  السعودية  الشركة  إن  )د(

 .٢٠٥٥٠٠٩٠٦٥  رقم  التجاري  السجل  بموجب  الجبيل  في  فرع  ولها  ،)٢٠٠٧  ديسمبر  ٩  الموافق(  هـ  ١٤٢٨  القعدة  ذي  ٢٩  بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦
والبولي إيثيلين عالي الكثافة  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج وبيع خليط وقود المحركات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين والهيكسين  

هي مشروع مشترك بين بتروكيم وشركة شيفرون فيليبس    للبوليمرات  السعودية  الشركةإن   ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبولي ستايرين.
  . العربية للبتروكيماويات المحدودة

 
.  سعودي لایر  مليار  ١٫٤ إلى سعودي  لایر  مليار ٤٫٨ من الشركة  مال رأس  تخفيض  للبوليمرات  السعودية الشركة  مساهمو قرر ، ٢٠١٩ سنة خالل

  الى   العائد راس المال    في   التخفيض  أن  كما.  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١  في   المنتهية   السنة  خالل  التخفيض  بهذا   المتعلقة  النظامية  اإلجراءات   من   االنتهاء  تم
  للشركة   المالية  القوائم  في  متداول  مطلوب   أنه على  معه  التعامل  يتم  وبالتالي،   للشركة،   المالية   القدرات  على  اعتماًدا  الطلب،  عند  الدفع   مستحق  شركةال

  . )٦ رقم ايضاح راجع ايضا، (للبوليمرات   السعودية
  

  الحرة   المنطقة  من  صادرة  تجارية  رخصة  بموجب  ٢٠١١  فبراير  ١٥  في  دبي  بمطار  الحرة  المنطقة  في  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  شركة  تأسيس  تم  )ه(
تتمثل األنشطة الرئيسية   . المتحدة  العربية  اإلمارات  دبي،   ، EA٦  ٤٢٠  رقم  مكتب   دبي،   بمطار  الحرة  المنطقة  هو   للشركة   المسجل  العنوان.  دبي  بمطار

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



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١١  

  (تتمة) الملكية حقوق طريقة باستخدام عنها ةمحاسب يتم ال  مشتركة  مشاريع  في ات استثمار - ٥
 

  : القيمة الدفترية لالستثمار في المشاريع المشتركةفيما يلي الحركة في 
  

  ٢٢٠٢ مارس  ٣١ فيالمنتهية  فترة الثالثة أشهرل 

 
شركة شيفرون  

 فيليبس السعودية 
 شركة الجبيل  

 شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
 ديستربيوشن  

 كومباني 
  السعودية الشركة

 للبوليمرات 
شركة بوليمرات  

 المجموع  الخليج للتوزيع 

       
الرصيد  

  ١االفتتاحي، 
  ٨٬٧٢٩٬٩٤٨  ٦١٧٬٣٠٦  ٦٬٥٣٠٬٠٨٥  ١٢٣٬٠٧٢  ٧٧٥٬٠٦٣  ٦٨٤٬٤٢٢  يناير 
  صافي  في الحصة 
  ٣٨١٬٨٦٠  ٨٦٬٧٥٣  ١٦٤٬٩٧٨  ٤١٬١٥٥  ٩٬١٣٠  ٧٩٬٨٤٤    الربح

  أرباح  توزيعات
  من مستلمة
  ) ٢٣٨٬١٢٥(  ) ٩٧٬٥٠٠(  -  ) ٤٦٬٨٧٥(  -  ) ٩٣٬٧٥٠(  مشتركة  مشاريع
الرصيد  

 ٣١الختامي، 
  ٨٬٨٧٣٬٦٨٣  ٦٠٦٬٥٥٩  ٦٬٦٩٥٬٠٦٣  ١١٧٬٣٥٢  ٧٨٤٬١٩٣  ٦٧٠٬٥١٦  مارس

 

  ٢٠٢١ مارس  ٣١ فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 
شركة شيفرون  

 فيليبس السعودية 
 شركة الجبيل  

 شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
 ديستربيوشن  

 كومباني 
  السعودية الشركة

 للبوليمرات 
شركة بوليمرات  

 المجموع  الخليج للتوزيع 
       

الرصيد  
  ١االفتتاحي، 

٩٨٥٣٦٬٦  يناير   ٥٧٬٤٩٣٬٠٢ ٥٤٬٥٠٩ ٦٩٩٬٧٣٩  ٧٥٩٤٬٣٤  ٩٬٣٧٨٬٣١٨ 
  صافي  في الحصة 
 ٤٩٣٬٦١٥ ٤٧٬٠٨٠ ٢٨٥٬٦٠٢ ٧١٬٣٢٤ ١٦٬٦١٨ ٧٢٬٩٩١    الربح

  أرباح  توزيعات
  من مستلمة
) ١٦٨٬٧٥٠() ١٢١٬٨٧٥(  -) ٤٦٬٨٧٥(  -  -  مشتركة  مشاريع
الرصيد  

 ٣١الختامي، 
 ٩٬٧٠٣٬١٨٣ ٥١٩٬٥٥٢ ٧٬٧٧٨٬٦٢٧ ٧٨٬٩٥٨ ٧١٦٬٣٥٧ ٦٠٩٬٦٨٩  مارس

 
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٢  

  (تتمة)  الملكية حقوق  طريقة  باستخدام محاسب عنها مشتركة  مشاريع  في استثمارات  - ٥
  

  المشترك   للمشروع   المالية   القوائم  في  المعروضة   المبالغ  عنها  اإلفصاح  تم  التي  المعلومات  تعكس.  المشتركة  للمشاريع  المختصرة  المالية  المعلومات  يلي   فيما
  . المبالغ تلك  في الشركة حصة تعرض وال
  

  المختصرة  المالي المركز قائمة
 

  شركة الجبيل شيفرون فيليبس  شركة شيفرون فيليبس السعودية  

 
مارس  ٣١  

٢٢٠٢  
ديسمبر  ٣١  

١٢٠٢  
   مارس ١٣
٢٢٠٢  

ديسمبر   ٣١
١٢٠٢  

     
      متداولة  موجودات

 ٢٧٨٬٢٧٦ ١٥٤٬١٤١ ١٩٦٬١٤٨ ٣٣٢٬٨٧٣  يماثله  وما نقد
٢٬٨٢١٥٥١٬ ١٬٢٩٦٬٧٢٠ ١٬٤١٩٬٣٥٣ ١٬٤٥١٬٣٠٦  اخرى  متداولة موجودات  

٨٬٠٩٤٣٤١٬ ١٬٤٥٠٬٨٦١ ١٬٦١٥٬٥٠١ ١٬٧٨٤٬١٧٩  المتداولة  الموجودات مجموع  
      

 ١٬٦٦٠٬٧٩٠ ١٬٥٩٧٬٥١٥ ٩٨٩٬١٦٤ ٩٥٨٬٠٦٠    متداولة غير موجودات
      

      متداولة  مطلوبات 
) ١٬١١٥٬٥٦٦() ٧٨٢٬٢٢٤() ٨٣٢٬٣٠٣(  ) التجارية الذمم الدائنة  باستثناء( مالية  مطلوبات   )١٬١٣٧٬٥١٠ (
) ٢٦٩٬٧٩٤() ١٤٨٬٤٣٣() ٢١٩٬٤٨٣(  اخرى  متداولة مطلوبات   )١٣١٢٬١٩ (

) ١٬٣٨٥٬٣٦٠() ٩٣٠٬٦٥٧() ١٬٠٥١٬٧٨٦(  المتداولة   المطلوبات مجموع  )١١٬٤٤٩٬٧٠ (
   

   متداولة  غير مطلوبات 
) ٤٬٦٩٥() ٨٢١() ٧٦٥(  )التجارية الذمم الدائنة  باستثناء( المالية  المطلوبات  )٤٠٤٬٦ (
) ١١٩٬٠٩١() ٢٢٣٬٢٨٣() ٢٢٨٬٩٣٥(  اخرى  متداولة غير مطلوبات   )١١٩٬٧١٢ (

) ١٢٣٬٧٨٦() ٢٢٤٬١٠٤() ٢٢٩٬٧٠٠(  متداولة  الغير  المطلوبات مجموع  )٢١٢٤٬٣٥ (
     

 ١٬٥٢٠٬٨٣٥ ١٬٥٣٩٬٢٣٠ ١٬٤٤٩٬٩٠٤ ١٬٤٦٠٬٧٥٣  الموجودات   صافي
 
 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٣  

  (تتمة) الملكية حقوق طريقة باستخدام عنها ةمحاسب يتم ال  مشتركة  مشاريع  في استثمارات  - ٥
  

  المختصرة  المالي المركز قائمة
 

 

  للبوليمرات   السعودية الشركة  ديستربيوشن كومباني اروماتيكس 

مارس  ١٣  
 ٢٢٠٢  

  ديسمبر ٣١
١٢٠٢  

مارس  ٣١  
 ٢٢٠٢  

  ديسمبر ٣١
١٢٠٢  

     
      متداولة  موجودات

 ٥٩٨٬٧٢٩ ٦٨٩٬٦٧٧ ٢٨٦٬٠٩١ ١٦٥٬٥١٨  يماثله  وما نقد
 ١٬٩٢٣٬٤٧٨ ١٬٩٨٥٬١٦٤ ٥٠٨٬١١٧ ٥٩٨٬٢٨٢  اخرى  متداولة موجودات

 ٢٬٥٢٢٬٢٠٧ ٢٬٦٧٤٬٨٤١ ٧٩٤٬٢٠٨ ٧٦٣٬٨٠٠  المتداولة  الموجودات مجموع
      

 ١٢٬٣٩٢٬٨٨٨ ١٢٬٢٠٥٬٣٥٠ - -    متداولة غير موجودات
      

      متداولة  مطلوبات 
) ٣٬٠٢٣٬٩٥٥() ٢٬٨٦٣٬١٥٣() ٥٤٧٬٩٨٠() ٥٢٩٬٠١٣(  ) التجارية الذمم الدائنة  باستثناء( مالية  مطلوبات 
) ٦٠٤٬١٧١() ٥٠٩٬٥٨٣( - -  اخرى  متداولة مطلوبات 

) ٣٬٦٢٨٬١٢٦() ٣٬٣٧٢٬٧٣٦() ٥٤٧٬٩٨٠() ٥٢٩٬٠١٣(  المتداولة   المطلوبات مجموع
      

      متداولة  غير مطلوبات 
) ٧٩٩٬٤٢٥() ٧٩٣٬٧٨٢( - -  )التجارية الذمم الدائنة  باستثناء( المالية  المطلوبات
) ٦٥٣٬٩٤٤() ٦٥٥٬٦٩٠() ٨٦() ٩٠(  اخرى  متداولة غير مطلوبات 

) ١٬٤٥٣٬٣٦٩() ١٬٤٤٩٬٤٧٢() ٨٦() ٩٠(  متداولة  الغير  المطلوبات مجموع
     

 ٩٬٨٣٣٬٦٠٠  ١٠٬٠٥٧٬٩٨٣ ٢٤٦٬١٤٢ ٢٣٤٬٦٩٧  الموجودات   صافي
 
 

  المختصرة  المالي المركز قائمة
 

للتوزيع   الخليج بوليمرات شركة    

٢٠٢١ديسمبر  ٣١   ٣١ مارس ٢٠٢٢  
   

 موجودات متداولة   
يماثله  وما نقد ١٠٧٬٧٢٣ ٩٥٬٦٩٣  

 موجودات متداولة اخرى  ١٬٣٦٠٬٤٢٥ ١٬٤٧٥٬١٧١
 مجموع الموجودات المتداولة  ١٬٤٦٨٬١٤٨ ١٬٥٧٠٬٨٦٤

   
 موجودات غير متداولة   ٢٨١ ٣٠٤

   
 مطلوبات  متداولة   
)٥٦٨٬٧٧٨ (  (٤٤٣٬٤٠٠)  مطلوبات  مالية  (باستثناء الذمم الدائنة  التجارية) 
)٥١٬٥٠٦ (  (٩٠٬٦٣٤)  مطلوبات  متداولة اخرى 
)٦٢٠٬٢٨٤ (  (٥٣٤٬٠٣٤)  مجموع المطلوبات  المتداولة 
   
 مطلوبات  غير متداولة   

 المطلوبات المالية  (باستثناء الذمم الدائنة  التجارية) - -
)١٬١٨٢ (  (١٬٢٢٦)  مطلوبات  غير متداولة اخرى 
)١٬١٨٢ (  (١٬٢٢٦)  مجموع المطلوبات  الغير متداولة 
   

 صافي  الموجودات  ٩٣٣٬١٦٩ ٩٤٩٬٧٠٢



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٤  

  (تتمة) الملكية حقوق طريقة باستخدام عنها ةمحاسب يتم ال  مشتركة  مشاريع  في استثمارات  - ٥
 

 :تسوية حصة المجموعة في المشاريع المشتركة كما هو مبين أدناه
 

 شركة شيفرون فيليبس السعودية   فيليبسشركة الجبيل شيفرون 

 
 

   ديسمبر ٣١
١٢٠٢  

مارس  ١٣  
٢٢٠٢  

   ديسمبر ٣١
١٢٠٢  

مارس  ١٣  
٢٢٠٢  

 

     

   المشتركة المشاريع  اصول صافي ١٬٤٦٠٬٧٥٣ ١٬٤٤٩٬٩٠٤ ١٬٥٣٩٬٢٣٠ ١٬٥٢٠٬٨٣٥
٥٠ ٪  ٥٠ ٪  ٥٠ ٪  ٥٠ ٪ المجموعة  حصة   

٧٣٠٬٣٧٧ ٧٢٤٬٩٥٢ ٧٦٩٬٦١٥ ٧٦٠٬٤١٨  

   المجموعة بين  االستبعادات - - - -

٤٠٬٥٣٠( ١٤٬٥٧٨ ١٤٬٦٤٥ (  )٥٩٬٨٦١ (  
/   بالزكاة االعتراف  في التوقيت فروق  

وسدادها  الحالية  الدخل  ضريبة  
   لالستثمارات  الدفترية القيمة  ٦٧٠٬٥١٦ ٦٨٤٬٤٢٢ ٧٨٤٬١٩٣ ٧٧٥٬٠٦٣

 
 

للبوليمرات   السعودية الشركة  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني  
 
 

   ديسمبر ٣١
١٢٠٢  

مارس  ١٣  
٢٢٠٢  

   ديسمبر ٣١
١٢٠٢  

مارس  ١٣  
٢٢٠٢  

 

     
   المشتركة المشاريع  اصول صافي ٢٣٤٬٦٩٧ ٢٤٦٬١٤٢ ١٠٬٠٥٧٬٩٨٣ ٩٬٨٣٣٬٦٠٠

٦٥ ٪  ٦٥ ٪  ٥٠ ٪  ٥٠ ٪ المجموعة حصة    
١١٧٬٣٤٨ ١٢٣٬٠٧٢ ٦٬٥٣٧٬٦٨٩ ٦٬٣٩١٬٨٤٠  

)٣٨٬٦٢٢ (  )١٨٬٨٠١ ( بين المجموعة    االستبعادات ٤ -   

١٧٦٬١٧٥ ١٧٦٬٨٦٧ - - 
/  بالزكاة االعتراف  في التوقيت فروق  

وسدادها  الحالية  الدخل  ضريبة  
 القيمة الدفترية لالستثمارات   ١١٧٬٣٥٢ ١٢٣٬٠٧٢ ٦٬٦٩٥٬٠٦٣ ٦٬٥٣٠٬٠٨٥

 
  للتوزيع   الخليج بوليمرات شركة  
٢٢٠٢ مارس ١٣  ١٢٠٢ديسمبر  ٣١   
   

 ٩٤٩٬٧٠٣ ٩٣٣٬١٦٩    المشتركة المشاريع  اصول صافي
٪ ٦٥  المجموعة  حصة  ٦٥ ٪  
 ٦١٧٬٣٠٦ ٦٠٦٬٥٥٩   لالستثمارات  الدفترية القيمة

 
  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 

  شركة شيفرون فيليبس السعودية 

 
  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

١٢٠٢ ٢٠٢٢  
   

 ٨٦٣٬٠٤٧ ١٬٦١٧٬٠٢٧  العمالء   مع العقود من إيرادات 
 ٢٦٢ ١٬٣٣٦  تمويلية  إيرادات 
) ٣٣٬٠٢٢(    استهالك  )٣٣٬١٠٧ (  
) ٦٢(    تمويل تكاليف  )٨٢٧ (  

) ٢٥٬٨٩٦(    الدخل وضريبة الزكاة مصروف  )١٥٬٠٧٢ (  
    

 ١٤٥٬٢٨٣ ١٩٨٬٣٥٠  للفترة  الربح
 - -    للفترة  األخر الشامل الربح 

 ١٤٥٬٢٨٣ ١٩٨٬٣٥٠  للفترة   الشامل الدخل مجموع 
 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٥  

  (تتمة) الملكية حقوق طريقة باستخدام عنها ةمحاسب يتم ال  مشتركة  مشاريع  في استثمارات  - ٥
 

  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

 
  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

١٢٠٢ ٢٠٢٢  
   

 ١٬٠١١٬٩٧٠ ١٬٦٣٤٬٦٥٥  العمالء   مع العقود من إيرادات 
 ٣٣٠ ٢٩٦    تمويلية إيرادات 
) ٦٦٬٥٣١(    استهالك  )٦٥٬٦٤٠ (  
) ٥٦(    تمويل تكاليف  )٤٦ (  

) ٢٬٢٢٩(    الدخل وضريبة الزكاة مصروف  )٥٬٥٢٥ (  
    

٢٧٦٢٨٬ ١٦٬٨٧٢  للفترة الربح   
 - -  للفترة  األخر الشاملالدخل 
 ٢٨٬٢٧٦ ١٦٬٨٧٢  للفترة  الشامل   الدخل مجموع

 
  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 

 اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 
  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

١٢٠٢ ٢٠٢٢  
   

 ٧٢١٬٨١٩ ١٬١٦٤٬٦٠٨  العمالء   مع العقود من إيرادات 
) ٣٠(  استهالك   - 

 - -  تكاليف التمويل 
    

 ١٤٢٬٦٤٨ ٨٢٬٣٠٩  للفترة  الربح
 - -  للفترة  األخر الشامل الدخل

 ١٤٢٬٦٤٨ ٨٢٬٣٠٩    للفترة الشامل   الدخل مجموع
 

  المختصرة  اآلخر الشامل والدخل  الخسارة أو الربح قائمة
 للبوليمرات   السعودية الشركة

 
  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

١٢٠٢ ٢٠٢٢  
   

 ١٬٩٦١٬٧٦٨ ١٬٨١٥٬٣٥٧  العمالء   مع العقود من إيرادات 
 ١٬٠٦٤ ١٬٢١٢ تمويلية  إيرادات 

) ٢١٥٬١٢٦( االستهالك   )٢١٧٬٠٨٢ (  
) ٥٬٨٦٣(   تمويل تكاليف  )٨٬٣٢٨ (  

) ١٦٬٩٦٤(    الدخل وضريبة الزكاة مصروف  )٤٨٬٥٩٢ (  
    

 ٤٦١٬٢٩٧ ٢١٢٬٢٧٧  للفترة  الربح
 - - للفترة  األخر الشاملالدخل 
 ٤٦١٬٢٩٧ ٢١٢٬٢٧٧  للفترة  الشامل  الدخل مجموع

 



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٦  

  (تتمة) الملكية حقوق طريقة باستخدام عنها ةمحاسب ال  يتم مشتركة  مشاريع  في استثمارات  - ٥
 

  والدخل الشامل اآلخر المختصرة قائمة الربح أو الخسارة  
 للتوزيع   الخليج بوليمرات شركة 

 
  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر ةالثالث لفترة

١٢٠٢ ٢٠٢٢  
   

 ١٬٧٠٠٬٠٤٤ ١٬٨٩٥٬١٩٠  العمالء   مع العقود من إيرادات 
 - -  تمويلية  إيرادات 

) ٢٣(  االستهالك   )٢٦٦ (  
) ١١(   تمويل تكاليف  )١٥ (  

   

 ٧٢٬٤٣١ ١٣٣٬٤٦٦ للفترة  الربح
 - -  للفترة  األخر الشامل  الربح

 ٧٢٬٤٣١ ١٣٣٬٤٦٦ للفترة   الشامل الدخل مجموع 
 

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

٢٢٠٢ مارس ١٣   ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 
   

 ٧٣٨٬٦٤٧ ٧٢١٬٣٩٠  شركة شيفرون فيليبس السعودية 
 ٩٧١٬٧٦٢ ٩٦٨٬٣٨٢  شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

 - - )محدودة مسؤلية ذات حرة منطقةاروماتيكس ديستربيوشن كومباني (شركة 
 ١٬٢٥٦٬٠٨٣ ١٬٢٢٢٬٧٣٤ ) محدودة مسؤولية ذات شركة( للبوليمرات السعودية الشركة
 - - محدودة) مسؤولية ذات  حرة منطقة شركة ( للتوزيع الخليج بوليمرات  شركة

 

  عالقة  ذات  أطراف مع  وأرصدة  معامالت - ٦
 

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

  

  عالقة  ذات  أطراف  من مطلوب  )أ(
 

٢٢٠٢ مارس ٣١  ١٢٠٢ديسمبر  ٣١   
   

 ٩٨٧٬٦٨٦ ٩١٤٬٥٦١  للبوليمرات  السعودية الشركة
 ٢٧١٬٨٧٥ ٢١٥٬٦٢٥    فيليبس شيفرون الجبيل شركة

 ١٬٢٥٩٬٥٦١ ١٬١٣٠٬١٨٦ 
 

  عالقة  ذات  أطراف إلى مطلوب  )ب(
 

٢٠٢٢ مارس ٣١  ١٢٠٢ ديسمبر ٣١   
   

 ٥١ -  للبتروكيماويات المحدودة ركة شيفرون فيليبس العربية ش
 
  اإلدارة   موظفي كبار تعويضات  ) ج(

 

  مارس   ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثة لفترة  
  ٢٢٠٢  ١٢٠٢  
) معدلة(     
    

 ٢٬٦٣٢ ٢٬٥٠٧   للموظفين   األجل  قصيرة أخرى  ومنافع رواتب
 ٣٢٧ ٣٣٥   الموظفين  منافع التزامات

  ٢٬٩٥٩ ٢٬٨٤٢ 
 

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

 . ١٤ رقم ايضاح راجع
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٧  

  يماثله  وما  النقد - ٧
 

٢٢٠٢ مارس ٣١  ١٢٠٢ ديسمبر ٣١   

  

٬٨١١٦٣ ٥٢٬٧٥٥  البنوك  لدى نقد  
 - ١٠ الصندوق  في  النقد

٬٠٠٠٧٧٧١٬ ١٬٩١٩٬٥٠٠  األجل  قصيرة  ودائع  
 ٬٨١١٨١٣١٬ ١٬٩٧٢٬٢٦٥  

 

  تجارية  بأسعار  تمويلية  إيرادات   وتدر  اإليداع،  تاريخ من  أقل   أو   أشهر  ثالث   استحقاقها فترات  وتبلغ   تجارية، بنوك  لدى  األجل  قصيرة   مرابحة   ودائع  إيداع يتم
  ).اسنويً  ٪٠٬٨٥ إلى ٠٫٣٥ من: ٢٠٢١(ا سنويً  ٪٠٬٩٥ الى ٪٠٬٦٥من  تتراوح

  
 قصيرة األجل   مرابحةالودائع  - ٨
  

تاريخ   بفترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهًرا من  تجارية    بأسعار  يةإيرادات تمويل  تدر  اإليداع، ودائع المرابحة قصيرة األجل، 
  ). سنويًا ٪١٫٢٥٪ إلى ٠٫٩٠: ٢٠٢١٪ سنويًا (٢٫١٠٪ إلى ١٫٠٠تتراوح من 

 

  المال  رأس - ٩
 

 سهم  مليون ٤٥٠: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١(  عادي سهم  مليون ٤٥٠ من بالكامل  والمدفوع والمصدر به  المصرح المال  رأس يتكون  ، ٢٠٢٢ مارس ٣١ في كما
  . للسهم سعودي  لایر ١٠ بواقع) عادي

  
  الزكاة  -١٠

 

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

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

 

 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ب  الخاصةربوط  الوضع   )أ
  

  الهيئة   لدى  الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت  وقد.  ٢٠٢١  حتى")  الهيئة ("   والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت
  .  مستقل أساس على ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ حتى السنوات  لجميع

 

 الزكاة   التزام  على  باعتراض  الشركة  وقدمت.  سعودي  لایر  مليون  ٤٢٬٠  بمبلغ  إضافي  زكاة  التزام  مع  ٢٠١٤  إلى  ٢٠٠٧  من  للسنوات  ربوًطا  الهيئة  رفعت
  . ذلك فيالنهائي   الحكم ويُنتظر") األمانة("  الضريبية للجان  العامة األمانة  إلى اإلضافي

  

اعتراضاً الشركة    وقدمتمليون لایر سعودي.    ١٥٫٧  بمبلغمع التزام زكاة إضافي    ٢٠٢٠إلى    ٢٠١٩من    ربوطاً للسنواتالهيئة  رفعت    ، ٢٠٢١خالل عام  
 ٣٫٩  ةمليون لایر سعودي وقامت الشركة بتسوي  ١٤٫٨وعليه، تم تخفيض االلتزام الزكوي عن هذه السنوات إلى  ،  الهيئة التزام الزكاة اإلضافي إلى    على
   .٢٠٢٢مليون لایر سعودي خالل شهر يناير   ١٠٫٩والباقي  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  ن لایر سعوديمليو

  
 بتروكيم شركة ب  الخاصةربوط  الوضع   )ب
 

  الهيئة   لدى  الزكوي  وضعها  الشركة  أنهت  وقد.  ٢٠٢١  حتى")  الهيئة ("   والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت
  : التالي  النحو على  الهيئة قبل  من اإلضافية  الربوط من عدد إصدار تم  وقد. مستقل أساس على ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ حتى السنوات  لجميع

  

 الزكاة   التزام  على   اعتراًضا  الشركة  قدمت.  سعودي  لایر  مليون  ٢٠٤٫٢  بمبلغ  إضافي  زكاة  التزام  مع   ٢٠١٦  إلى  ٢٠١٤  من  للسنوات   ربوًطا  الهيئة  رفعت
  الفصل   لجنة  أصدرت  ، ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  في  المنتهيةسنة  ال  فترة  خالل.  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى  القضية  تصعيد  تم  ذلك  وبعد  الهيئة،   إلى  اإلضافية

  هذه   عن  الزكوي  االلتزام  تخفيض  تم  وعليه،   جزئيًا،   عليها  الُمعترض  البنود  بقبول  قرارها)  األمانة  من  األول  المستوى(  الضريبية  والنزاعات  المخالفات  في
  من   النهائي  المستوى(  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  إلى  اعتراًضا  والهيئة   الشركة  من  كل   قدمت.  سعودي  لایر  مليون   ٩٢٫٥  إلى  السنوات

   . ذلك في  النهائي الحكم ويُنتظر ) الضريبية للجان العامة  األمانة
 

مليون لایر سعودي. تقدمت الشركة باعتراض ضد    ١٢٨٫٩مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠١٨و  ٢٠١٧، أصدرت الهيئة الربوط للسنتين  ٢٠٢٠خالل  
والنزاعات    ، أصدرت لجنة الفصل في المخالفات٢٠٢٢االلتزام الزكوي اإلضافي للهيئة وبعد ذلك تم تصعيد القضية إلى األمانة العامة للجان الضريبية. خالل  
 من   كل  قدمت مليون لایر سعودي.    ٩١٫٨السنوات إلى  الضريبية قرارها بقبول البنود الُمعترض عليها جزئيًا وعليه، تم تخفيض االلتزام الزكوي عن هذه  

 . ذلك في  النهائي الحكم ويُنتظر الضريبية والمنازعات المخالفات  في الفصل  لجنة إلى  اعتراًضا والهيئة الشركة
 

مليون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا ضد االلتزام    ٩٫٢مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠٢٠و  ٢٠١٩، أصدرت الهيئة الربوط للسنتين  ٢٠٢١خالل  
 . في ذلك األمانة ويُنتظر قرار  وبعد ذلك تم تصعيد القضية إلى األمانة العامة للجان الضريبية الزكوي االضافي 

  
  



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٨  

 القطاعات  تقارير -١١
  

  قطاع   ضمن   وهم   ن تشغيلي  قطاعين  تشمل  المشتركة   ومشاريعها  الشركة   وعمليات   أنشطة   جميع  أن  اإلدارة   ترى  الموارد،   وتخصيص   األداء   بتقييم   يتعلق   فيما
  .  والعطريات  البوليمرات منتج أي البتروكيماويات، 

 

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

  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثة لفترة البوليمرات 

 ٢٢٠٢   
٢٠٢١ 
 (معدلة) 

   
٪ ٢١  األوسط   الشرق/   محلية  ٢٩ ٪  
٪ ٤٩  آسيا   ٤٥ ٪  

٪ ٣٠  أفريقيا /  أوروبا  ٢٦ ٪  
١٠٠ ٪  ١٠٠ ٪  

  
  مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثة لفترة العطريات 

 ٢٠٢٢  
٢٠٢١ 
 (معدلة) 

   
٪ ٣٧  األوسط   الشرق/   محلية  ٥٣ ٪  
٪ ٣٣  آسيا   ١٤ ٪  

٪ ٣٠  أفريقيا /  أوروبا  ٣٣ ٪  
١٠٠ ٪  ١٠٠ ٪  

  

  . ١٤ رقم ايضاح راجع
 

 والمخفضة  األساسية السهم ربحية  -١٢
  

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

 
   مارس  ٣١ في المنتهية  أشهر الثالثة لفترة 

 ٢٠٢٢  
٢٠٢١ 
 (معدلة) 

   

 ٣٠٥٬٤١٣ ٢٣٤٬٨٧٩  للفترة  الربح
 ٤٥٠٬٠٠٠ ٤٥٠٬٠٠٠  والمخفضة  األساسية  السهم ربحية  حساب   في المستخدمة العادية  األسهم  لعدد المرجح المتوسط 

 ٠٬٦٨ ٠٬٥٢  السهم  ربحية
 

  . ١٤و ١ رقم ايضاح راجع
  

 أرباح  توزيعات -١٣
  

لایر سعودي لكل   ٠٫٧٥مليون لایر سعودي (  ٥٦٦٫١وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بمبلغ    ، ٢٠٢٢أبريل    ١٤في    ، ٢٠٢٢مارس    ٣١بعد  
  سهم).

  
  . ١ رقم إيضاحراجع 

 

  تعديل -١٤
 

  بناءً   للتوزيع  الخليج  بوليمرات  وشركة  للبوليمرات  السعودية  الشركة   للمجموعة، بتوحيد تابعة  شركة    يبتروكيم، وه  شركة   قامت  ، ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  حتى
  ، ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠المنتهية في    أشهرفترة الثالثة  خالل  .  للتوزيع  الخليج  بوليمرات  وشركة  للبوليمرات  السعودية  الشركة  من  كل  على  تسيطر  بأن  حكمها  على

 حق  ت مارس  بتروكيم   أن  إلى   وخلصت   الشركاء   بين  التأسيسية  الوثائق   في  عليها  المنصوص  التعاقدية   الترتيبات   ضوء  في  الحكم   هذا  تقييم  بتروكيم   أعادت
".  المشتركة   الترتيبات"   ١١  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار"  الموحدة  المالية  القوائم"   ١٠  رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  ةمراعا  مع  المشتركة  السيطرة

  باستخدام  مشتركة  مشاريع   في   كاستثمارات  الخليج  بوليمرات وشركة  للبوليمرات  السعودية  الشركة   في  االستثمارات  عن  بالمحاسبة  ميبتروك  قامت  لذلك،   نتيجة 
  األولية  المالية  القوائم  هذه   فيفي هذة االستثمارات    تعديًال   المجموعة  أدرجت   عليه،  وبناءً   .القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةفي    الملكية  حقوق  طريقة

  الدخل   وصافي   الى مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  العائدة  الملكية  حقوق  مجموع  على  أثر  أي  للتعديل  يكن  لم.  الموجزة  الموحدة
  : مايلي التعديل  عن نتج). والمخفض األساسي( السهم وربحية



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

١٩  

  (تتمة) تعديل   - ١٤
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  في ٣١  مارس ٢٠٢١
ُعّدلت  مثلما سابقًا   أدرجت كما التعديل     

   
قائمة الربح أو الخسارة  والدخل الشامل اآلخر االولية الموحدة   

 الموجزة 
    

- )٢٬١٢٧٬٩٣٩ (  إيرادات  من العقود مع  العمالء  ٢٬١٢٧٬٩٣٩
- ١٬٤٤٤٬٧١٩( ١٬٤٤٤٬٧١٩ (  تكلفة اإليرادات 
- )٦٨٣٬٢٢٠ (  إجمالي  الربح  ٦٨٣٬٢٢٠

    

١٦٠٬٩٣٣ ٣٣٢٬٦٨٢ ٤٩٣٬٦١٥ 
 حصة  صافي الربح من مشاريع  مشتركة يتم  المحاسبة عنها  باستخدام  

 طريقة حقوق  الملكية 
- ١٠٨٬٠٢٠( ١٠٨٬٠٢٠ (  مصاريف  بيع وتوزيع 
)٩٬٧١٦ ( ٣٧٬٦٧٩( ٢٧٬٩٦٣ (  مصاريف عمومية وإدارية

٢١٤٬٥٥٥( ٤٨٣٬٨٩٩ (  ربح التشغيل  ٦٩٨٬٤٥٤
    

- ٨٬٣٢٨( ٨٬٣٢٨ (  تكاليف تمويل 
١٬٠٧٩( ١٬٣١٢ (  إيرادات  تمويلية  ٢٬٣٩١
٥٬٩٣٧( ٧٬٢٤٩ ١٬٣١٢ (  مصاريف  تمويلية- بالصافي 

٨٬٩١٩( ٩٬٠١٨ ٩٩ (  إيرادات  اخرى - بالصافي 
١٩٨٬٢٨٨( ٤٨٥٬٣١٠ (  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  ٦٨٣٬٥٩٨

    
)٢٤٬٨٠٦ ( ٣٦٬٨٨٥( ١٢٬٠٧٩ (  مصروف الزكاة 

- ٣٦٬٥١٣( ٣٦٬٥١٣ (  ضريبة  الدخل 
١٤٩٬٦٩٦( ٤٦٠٬٥٠٤ (  الربح  للفترة  ٦١٠٬٢٠٠

    
 الدخل  الشامل االخر  للفترة  - - -

    
١٤٩٬٦٩٦( ٤٦٠٬٥٠٤ (  مجموع الدخل الشامل  للفترة  ٦١٠٬٢٠٠

    
 الربح  للفترة  العائد إلى:    

 مساهمي الشركة  المجموعة السعودية  لالستثمارالصناعي  ٣٠٥٬٤١٣ - ٣٠٥٬٤١٣
١٤٩٬٦٩٦( ١٥٥٬٠٩١ (  الحصة  غير المسيطرة  ٣٠٤٬٧٨٧
١٤٩٬٦٩٦( ٤٦٠٬٥٠٤ ( ٦١٠٬٢٠٠  

    
 مجموع  الدخل الشامل  للفترة العائد إلى :   

 مساهمي الشركة  المجموعة السعودية  لالستثمارالصناعي  ٣٠٥٬٤١٣ - ٣٠٥٬٤١٣
١٤٩٬٦٩٦( ١٥٥٬٠٩١ (  الحصة  غير المسيطرة  ٣٠٤٬٧٨٧
١٤٩٬٦٩٦( ٤٦٠٬٥٠٤ ( ٦١٠٬٢٠٠  

    
 ربحية السهم     

 األساسية والمخفضة  ٠٬٦٨ - ٠٬٦٨



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

٢٠  

 (تتمة)  تعديل -١٤
  

  ١٢٠٢ مارس  ٣١ في  المنتهية  للفترة 
سابقًا   أدرجت كما  ُعّدلت  مثلما التعديل    
    

     الموجزة الموحدة االولية  النقدية التدفقات قائمة
    

     التشغيلية  األنشطة من  النقدية التدفقات
) ١٩٨٬٢٨٨( ٦٨٣٬٥٩٨  الدخل  وضريبة الزكاة قبل  الربح  ٤٨٥٬٣١٠ 

     : لـ تعديالت
) ٢١٧٬٣٤٨( ٢١٧٬٥٤٠  استهالك   ١٩٢ 
) ٧٬٢٤٩( ٥٬٩٣٧  بالصافي   – تمويل تكاليف  )١٬٣١٢ (  
  عنها المحاسبة  يتم المشتركة المشاريع  ربح صافي  في الحصة 

) ١٦٠٬٩٣٣(  الملكية   حقوق طريقة باستخدام  )٣٣٢٬٦٨٢ (  
 

)٤٩٣٬٦١٥ (  
) ٨٬٩٩٧( ٩٬١٥٧  الموظفين  منافع التزامات  مخصص  ١٦٠ 

    
      :التشغيلية والمطلوبات الموجودات  في التغيرات 

) ١٬٦٨٩( ١٬٦٨٩  المخزون  في  النقص  - 
ً  المدفوعة المبالغ  في التغير   أخرى متداولة وموجودات مقدما

) ٥٬٥٠٤(  لموظفين وقروض  ٠١٢٬٥  )٤٩٢ (  
) ١٠٢٬٧٠٨( ١٠٢٬٧٠٨  عالقة  ذات أطراف من المطلوب  في  النقص  - 
) ٢٨٨٬١١٦(   التجارية  المدينة الذمم في الزيادة   ٢٨٨٬١١٦ - 
) ١٩٬٧٤٢( ١٩٬٧٤٢  التجارية  الدائنة الذمم في الزيادة   - 
) ٣٩٬٦٧١( ٣٩٬٦٧١  عالقة  ذات أطراف  إلى المطلوب في الزيادة   - 
) ٥٠٬٣٩٢( ٤٩٬٠٢٠  أخرى   ومطلوبات مستحقات  في التغير  )١٬٣٧٢ (  

) ٦٣٨٬٥٦٨( ٦٧٤٬٥٠٩  العمليات  (المستخدم في) من الناتج النقد  )١١٬١٢٩ (  
) ٦٬٤٩١(  المدفوعة  التمويل تكاليف  ٦٬٤٩١ - 

 ٢٬٣٥٦ ٢٬٠٨٠ ٢٧٦  مستلمة  تمويل إيرادات 
) ٣٨٬٩١٠(  مدفوعة  دخل وضريبة زكاة  ١٧٬٠٤٨( ٢١٬٨٦٢ (  

) ١٬٧٦٠(  مدفوعة  موظفين منافع التزامات  ١٬٧٦٠ - 
) ٤٬٤١٥( ٤٬٤١٥  قروض الى الموظفين مدفوعة   - 

 ١٦٨٬٧٥٠ ١٢١٬٨٧٥ ٤٦٬٨٧٥  مشترك مشروع  من مستلمة أرباح  توزيعات
) ٥٣٥٬٩٨٥( ٦٧٨٬٩١٤  التشغيلية  األنشطة من  الواردة النقدية  التدفقات  صافي  ١٤٢٬٩٢٩ 

    

     االستثمارية األنشطة من  النقدية التدفقات
) ١٥٬٨٢٥(  ومعدات  ومصنع ممتلكات لشراء مدفوعات  ١٥٬٨٢٥ - 

 ١١١٬٨٧٥ ١١١٬٨٧٥ -  تخفيض في رأس مال المشروع المشترك
  األنشطة) الواردة من  من  (الصادرة النقدية  التدفقات  صافي

) ١٥٬٨٢٥(  االستثمارية   ١١١٬٨٧٥ ١٢٧٬٧٠٠ 

    

(تتمة)



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

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (غير مراجعة) 
    ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةلفترة الثالث

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
 

٢١  

 (تتمة)  تعديل -١٤
  

  ١٢٠٢ مارس  ٣١ في  المنتهية  للفترة 

سابقًا   أدرجت كما  ُعّدلت  مثلما التعديل    

    (تتمة)  الموجزةالموحدة االولية  النقدية التدفقات قائمة

    
    التمويلية  األنشطة من  النقدية التدفقات
) ٢٢٥٬٠٠٠( مدفوعة  أرباح  توزيعات  -  (٢٢٥٬٠٠٠) 
) ٦٬٦٦٥(  اإليجار  لمدفوعات الرئيسية العناصر  ٦٬٦٦٥ - 
) ٦٥٬٦٢٥(   مسيطرة غير حصة إلى تابعة شركة من مدفوعة أرباح  توزيعات  ٦٥٬٦٢٥ - 
 - (١٣٬١٢٧)  ١٣٬١٢٧  مسيطرة  غير حصة قبل من مستردة دخل ضريبة
) ٢٨٤٬١٦٣(  التمويلية  األنشطة من  ةالصادر النقدية  التدفقات  صافي  ٢٢٥٬٠٠٠( ٥٩٬١٦٣ (  

    
) ٣٤٩٬١٢٢( ٣٧٨٬٩٢٦  يماثله  وما  النقد في الزيادة   صافي  ٢٩٬٨٠٤ 

) ٩١٥٬٢٢٩( ٢٬٠٨٠٬٩٧١  الفترة  بداية  في يماثله وما نقد  ١٬١٦٥٬٧٤٢ 
    

) ١٬٢٦٤٬٣٥١( ٢٬٤٥٩٬٨٩٧  الفترة  نهاية في  يماثله وما نقد  ١٬١٩٥٬٥٤٦ 
    

     : نقدي  غير  تشغيلي نشاط 
) ١٬٨٣٧( ١٬٨٣٧  المعامالت  تكاليف  إطفاء  - 

 
 
 
 




