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 تقرير حول فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

إلى السادة مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي المحترمين 
)شركة مساهمة سعودية(

 مقدمة 

ال )"الشركة"( وشركتها  المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  المركز  تابعة  لقد فحصنا قائمة 
في   كما  "المجموعة"(  لفترتي 2022سبتمبر    30)معاً  الصلة  ذات  الموجزة  الموحدة  األولية  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  الربح  وقائمة   ،

لفترة التسعة  الموجزة  الموحدة  والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ وقوائم التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية األولية  أشهر  الثالثة  
الية األولية الموحدة  واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم الم  2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في  

ل وفقاً  رقم  الموجزة  الدولي  المحاسبة  رقم    -  34معيار  الدولي  المحاسبة  )"معيار  األولية"  المالية  العربية  34"التقارير  المملكة  في  المعتمد   )"
إلى الفحص الذي قمنا به. السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استناًدا 

 نطاق الفحص 
"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"    2410قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم  

أساسية من األولية بصفة  المالية  القوائم  ويتكون فحص  السعودية.  العربية  المملكة  في  األمور   المعتمد  المسؤولين عن  االستفسار من األشخاص 
ايير  المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل في نطاقه بشكل كبير عن المراجعة التي تتم وفقاً لمع

على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور المهمة  المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يمكننا من الحصول  
 ال نبدي رأي مراجعة. فإنناالتي يمكن معرفتها ند خالل عملية المراجعة. وبناًء عليه، 

 االستنتاج 
الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع  استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة  

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

برايس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
 379ترخيص رقم 

2022نوفمبر  2
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لالستثمار الصناعي )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض في المملكة العربية السعودية بموجب  إن شركة المجموعة السعودية  

تجاري رقم   )الموافق  1416شعبان    10بتاريخ    1010139946سجل  المسجل هو ص.ب.  1996يناير    1هـ  الشركة  إن عنوان   .)99833  ،

 الرياض، المملكة العربية السعودية. 

 

 ائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة على أنشطة الشركة وشركتها التابعة التالية )معا "المجموعة"(: تشتمل القو

 

 نسبة الملكية الفعلية في  بلد التأسيس  

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30  

    

الشركة الوطنية للبتروكيماويات )شركة مساهمة سعودية  

 )"بتروكيم"(مقفلة( 

المملكة العربية  

 ٪ 50 ٪ 100 السعودية 

 

   يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تملك العقارات واستثمار أموال الشركة التابعة وإدارة الشركة التابعة لها.

 

رقم   التجاري  السجل  مقفلة مسجلة بموجب  بتروكيم هي شركة مساهمة سعودية  الرياض    1010246363إن  في  ربيع األول    8بتاريخ  صادر 

 (.2008فبراير    23هـ )الموافق    1429صفر    16/ق بتاريخ  53(، وتم انشائها بموجب قرار وزارة التجارة رقم  2008يونيو    16هـ )الموافق  1429

 

 بتروكيم على ستحواذ اال
 

لدراسة الجدوى االقتصادية لدمج الطرفين ذوي العالقة  ، وافق مجلس إدارة الشركة على قرار بدء المناقشات مع بتروكيم  2020سبتمبر    15في  

 )"الصفقة"(. 

 
، أعلنت الشركة عن االنتهاء من دراسة الجدوى االقتصادية األولية، والتي على أساسها قررت الشركة  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

 والتفاوض على شروط وأحكام الصفقة وبدء مشاركة المعلومات بينهما.المتبادلة العناية الواجبة إجراء وبتروكيم البدء في 

 

  تبادل هـ(، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بتروكيم، فيما يتعلق بمعدل  1443صفر    20)الموافق    2021سبتمبر    27، في  عالوة على ذلك 

   األسهم والهيكل الذي سيتم من خالله تنفيذ الصفقة.

 
مع بتروكيم )"اتفاقية التنفيذ"(، والتي بموجبها  هـ(، أبرمت الشركة اتفاقية تنفيذ ملزمة قانونًا    1443ربيع األول    21)الموافق    2021أكتوبر    27في  

م جديدة  اتفقت الشركة وبتروكيم على أن تقدم الشركة عرًضا الستحواذ جميع األسهم الصادرة عن بتروكيم والتي ال تملكها الشركة مقابل إصدار أسه

يئة السوق المالية، وكذلك باألحكام والشروط المنصوص عليها  في الشركة لمساهمي بتروكيم وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها الصادرة عن مجلس ه

 في اتفاقية التنفيذ. 

 
 هـ(، أعلنت هيئة السوق المالية قرارها بالموافقة على االستحواذ المقترح. 1443شعبان  13)الموافق  2022مارس  16في 
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هـ(، وافق مساهمو بتروكيم على عرض الشركة لمساهمي بتروكيم    1443رمضان    9)الموافق    2022أبريل    10خالل اجتماع الجمعية العمومية في  

سهم في الشركة لكل سهم في    1.27االندماج واالستحواذ مقابل  لالستحواذ على جميع األسهم في بتروكيم التي لم تكن مملوكة للشركة وفقًا ألنظمة  

ركة من  بتروكيم وفقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ المبرمة بين بتروكيم والشركة. ونتيجة لذلك، تمت زيادة رأس مال الش

سهم بقيمة اسمية    754.800.000مليار لاير سعودي )  7.5إلى  رياالت سعودية(    10سهم بقيمة اسمية    450.000.000مليار لاير سعودي )  4.5

 رياالت سعودية(.  10

 
 نتج عن صفقة االستحواذ على جميع األسهم في بتروكيم التي لم تكن مملوكة للشركة ما يلي: 

 

 رأس المال  1-1

 

 240,000 )باآلالف(  2022أبريل  10األسهم القائمة في بتروكيم المملوكة لحصص غير مسيطرة قبل 

 1.27 معامل المبادلة 

 304,800 األسهم المصدرة من الشركة )باآلالف(

 3,048,000 رياالت سعودية لكل سهم وبآالف الرياالت السعودية(  10القيمة االسمية لألسهم المصدرة من قبل الشركة )

 4,500,000 السعودية( )بآالف الرياالت  2022أبريل   10رأس مال الشركة القائم قبل 

 7,548,000 )بآالف الرياالت السعودية(  2022أبريل  10مجموع رأس المال المصدر للشركة بتاريخ 

 
 عالوة إصدار        1-2

 

 304,800 األسهم المصدرة من الشركة )باآلالف(

 36.15 2022أبريل  10سعر سهم الشركة في 

 11,018,520 السعودية(مجموع المقابل )بآالف الرياالت  

 ( 3,048,000) رياالت سعودية لكل سهم وبآالف الرياالت السعودية(  10ناقصاً: القيمة االسمية لألسهم المصدرة من قبل الشركة )

 7,970,520 )بآالف الرياالت السعودية( 2022أبريل  10عالوة إصدار أسهم الشركة بتاريخ 

 
 احتياطيات أخرى       1-3

 
 سجلت الشركة الفرق بين القيمة العادلة للمقابل اإلجمالي والقيمة الدفترية للحصة المستحوذ عليها على أنها "احتياطيات أخرى". 

 

 11,018,520 مجموع المقابل )بآالف الرياالت السعودية(

 ( 4,681,109) ناقصاً: القيمة الدفترية للحصة المستحوذة )بآالف الرياالت السعودية( 

 6,337,411 )بآالف الرياالت السعودية( 2022أبريل   10احتياطيات الشركة األخرى بتاريخ 

 
و األخرى  التفسيرية  واإليضاحات  اإليضاحات  تتضمن  والتي  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  اعتماد  إصدارها  تم  على                   الموافقة 

 .2022 نوفمبر 2بتاريخ 
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 السياسات المحاسبية  2

 
عداد القوائم  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة تتفق مع تلك المستخدمة في إ

 األولية المقارنة. المالية للسنة المالية السابقة وفترات التقرير 

 
 أسس اإلعداد  2-1

 
   بيان االلتزام (أ

 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم   "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة    34أعدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقاً 

 العربية السعودية. 

 
الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وبناًء عليه، ينبغي  ال تتضمن القوائم المالية األولية  

 .2021ديسمبر  31قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 اريخية مبدأ التكلفة الت (ب

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

 .2021ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج

 
القوائم المالية للمجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة )"العملة الوظيفية"(.  إن البنود المدرجة في  

 تم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة أيًضا. 

 
 ايير والتفسيرات المعايير الجديدة والتعديالت على المع (د

 
ة. لم يكن  ال توجد معايير جديدة تنطبق على المجموعة، ومع ذلك، أصبحت بعض التعديالت المعينة على المعايير قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالي 

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

 
 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  (ه

 

ولم تقم المجموعة بتطبيقها بشكل مبكر.    2022سبتمبر    30تم إصدار بعض المعايير الجديدة والتفسيرات المحاسبية التي ال تعد إلزامية لفترة تقرير  

 والتفسيرات على قوائمها المالية األولية الموحدة الموجزة. إن اإلدارة في مرحلة تقييم أثر هذه المعايير الجديدة 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  3

 
، تُقدر القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة على أنها تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات  2021ديسمبر    31و  2022سبتمبر    30كما في  

شهراً من    12حمل أسعار فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل  المالية بطبيعتها قصيرة األجل وت

المالية غير المتداولة على أنها تقارب قيمها الدف ترية، حيث يتم  تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة. تقدر القيم العادلة لألدوات 

 ن خالل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر فائدة يستند إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. تحديدها م

 
 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  4

 
المدرجة   المبالغ  على  تؤثر  التي  الهامة  واألحكام  التقديرات  بعض  استخدام  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  للموجودات  يتطلب 

رة  والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل فت

ة التي يعتقد أن تكون  التقرير. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلي 

مع النتائج    مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادًرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لتعريفها،

ا اإلدارة في إعداد القوائم المالية األولية  الفعلية المتعلقة بها. ليس هناك تغييرات جوهرية في التقديرات واألحكام المحاسبية المؤثرة التي تستخدمه

 .2021ديسمبر  31الموحدة الموجزة عن تلك التي تم تطبيقها واإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
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 باستخدام طريقة حقوق الملكية  يتم المحاسبة عنهااستثمارات في مشاريع مشتركة  5

 

 لدى المجموعة استثمارات في المشروع المشترك التالي لشركات ذات مسؤولية محدودة: 

 

 نسبة الملكية الفعلية في  بلد التأسيس  

  
 سبتمبر 30

2022 

 ديسمبر  31

 2021 

    
)شركة ذات مسؤولية   شركة شيفرون فيليبس السعودية

 ٪ 50 ٪ 50 العربية السعودية المملكة  محدودة( 

 ٪ 50 ٪ 50 المملكة العربية السعودية  )شركة ذات مسؤولية محدودة(  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

اروماتيكس ديستربيوشن كومباني ش.م.ح. )شركة منطقة  

   ٪50   ٪50 اإلمارات العربية المتحدة  حرة ذات مسؤولية محدودة( 

 ٪ 65 ٪ 65 المملكة العربية السعودية  للبوليمرات )شركة ذات مسؤولية محدودة( الشركة السعودية 

)شركة منطقة  ش.م.ح. شركة بوليمرات الخليج للتوزيع  

   ٪65   ٪65 اإلمارات العربية المتحدة  حرة ذات مسؤولية محدودة( 

 

السائل   (أ الوقود  إنتاج  في  أساسي  السعودية بشكل  فيليبس  األولية  تعمل شركة شيفرون  والغازات  العضوية األساسية  الكيميائية  والمواد 

والوقود الغازي. شركة شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية بموجب  

التجاري رقم   )الموافق    1417صفر    22بتاريخ    2055003839السجل  ولها فرع ف1996يوليو    8هـ  السجل  (  الجبيل بموجب  ي 

   .2055009584التجاري رقم 

 

مليون    411، قرر مساهمو شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية بمبلغ  2018خالل سنة  

االنتهاء من اإلجراءات النظامية  هـ(. تم    1439ذي الحجة    24)الموافق    2018سبتمبر    4لاير سعودي من خالل قرارهم الصادر بتاريخ  

. وقد تم سداد التخفيض في رأس المال بالكامل لمساهمي شركة شيفرون فيليبس السعودية كما  2020المتعلقة بهذا التخفيض خالل سنة  

 . 2021ديسمبر  31في 

 

البروبيلين والوقود السائل. شركة الجبيل  تعمل شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل أساسي في إنتاج المواد الكيميائية العضوية األساسية و (ب

رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  الجبيل،  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  فيليبس  شيفرون 

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

 

مليون لاير سعودي من خالل    994ون فيليبس تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ  ، قرر شركاء شركة الجبيل شيفر2018خالل سنة  

هـ(. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التخفيض    1439ذو الحجة    24)الموافق    2018سبتمبر    4قرارهم الصادر بتاريخ  

ى شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس، اعتماًدا على  . إن رصيد التخفيض في رأس المال مستحق الدفع عند الطلب إل2020خالل سنة  

قم  قدراتها المالية، وبالتالي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب متداول في القوائم المالية لشركة الجبيل شيفرون فيليبس )انظر اإليضاح ر

6.) 

 

شركة  استثمار الشركة في  انخفاض قيمة  القيمة، تم اختبار  في  نخفاض  على اال مؤشرات  ال، نظًرا لوجود بعض  2022سبتمبر    30كما في  

 .2022سبتمبر   30. ومع ذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إثبات أي انخفاض في القيمة نتيجة لهذا التقييم كما في الجبيل شيفرون فيليبس

 

لوهكسان وبروبان وبنزين( التي تنتجها  بشكل أساسي في توزيع المنتجات العطرية )ستيرين وسيك  ش.م.ح. تعمل أروماتيكس ديستربيوشن (ج

دبي،   بمطار  الحرة  المنطقة  في  مسجلة  ديستربيوشن  أروماتيكس  السعودية. شركة  فيليبس  وشيفرون  فيليبس  شيفرون  الجبيل  شركتي 

   .4105اإلمارات العربية المتحدة بموجب ترخيص رقم 

 
 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(باستخدام طريقة حقوق الملكية  يتم المحاسبة عنهااستثمارات في مشاريع مشتركة  5
 

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

. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة السعودية للبوليمرات في إنتاج وبيع وقود السيارات وزيت الوقود واإليثيلين والبروبيلين  2055009065
وبيلين والبوليسترين. إن الشركة السعودية للبوليمرات هي مشروع  والهكسان والبولي إيثيلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة والبولي بر

 مشترك بين شركة بتروكيم وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة. 
 

مليار لاير    1.4مليار لاير سعودي إلى    4.8، قرر مساهمو الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال الشركة من  2019خالل  
. كما أن التخفيض في  2021ديسمبر    31تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التخفيض خالل السنة المنتهية في    سعودي.

ئم  رأس المال مستحق الدفع عند الطلب، اعتماًدا على القدرات المالية للشركة، وبالتالي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب متداول في القوا 
 (. 6السعودية للبوليمرات )انظر أيضاً اإليضاح  المالية للشركة

 

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

تسهيل مبيعات منتجات البوليمر والمونومر وتوفير المستودعات  المتحدة. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة بوليمرات الخليج للتوزيع في  
هي الموزع للشركة السعودية للبوليمرات، وهي مشروع مشترك بين شركة بتروكيم  ش.م.ح.  الدولية. إن شركة بوليمرات الخليج للتوزيع

 وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة. 
 

 ية لالستثمار في مشاريع مشتركة: فيما يلي حركة القيمة الدفتر
 

 2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

شيفرون  شركة 
فيليبس 

 السعودية 
شركة الجبيل  

 شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
ديستربيوشن  

  كومباني
 ش.م.ح. 

الشركة السعودية  
 للبوليمرات 

بوليمرات  شركة 
الخليج للتوزيع  

 المجموع  ش.م.ح. 
       

 8,729,948 617,306 6,530,085 123,072 775,063 684,422 2022يناير  1
الحصة في صافي الربح  

 782,258 117,856 366,758 21,624 ( 96,531) 372,551   )الخسارة(
الحصة في الدخل الشامل  

 96,247 - 57,153 - 13,277 25,817 اآلخر
توزيعات أرباح مستلمة من  

 ( 631,875) ( 97,500) - ( 121,875) - ( 412,500) مشاريع مشتركة 
زكاة مستردة إلى مشاريع  

 43,198 - 32,052 - 1,848 9,298 مشتركة

 69,019,77 637,662 6,986,048 22,821 7693,65 8679,58 2022سبتمبر  30
 

 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 

شيفرون   شركة 
فيليبس 

 السعودية 
شركة الجبيل  

 شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
ديستربيوشن  

  كومباني
 ش.م.ح. 

الشركة السعودية  
 للبوليمرات 

شركة بوليمرات  
الخليج للتوزيع  

 المجموع  ش.م.ح. 
       

 9,378,318 594,348 7,493,024 54,509 699,739 536,698 2021يناير  1
 1,605,998 114,682 1,011,543 88,501 76,991 314,281   الحصة في صافي الربح
 ( 2,206,100) - ( 2,206,100) - - - تخفيض في رأس المال 

توزيعات أرباح مقبوضة  
 ( 318,750) ( 121,875) - ( 46,875) - ( 150,000) من مشاريع مشتركة 

زكاة مستردة إلى مشاريع  
 27,390 - 13,119 - 8,026 6,245 مشتركة

 8,486,856 587,155 6,311,586 96,135 784,756 707,224 2021سبتمبر  30

 
 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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المبالغ المعروضة في القوائم المالية للمشروع  فيما يلي المعلومات المالية المختصرة للمشاريع المشتركة. تعكس المعلومات التي تم اإلفصاح عنها  

 المشترك وال تعرض حصة الشركة في تلك المبالغ. 

 

 قائمة المركز المالي المختصرة 

 

 شركة الجبيل شيفرون فيليبس شيفرون فيليبس السعودية شركة  
 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

     

     موجودات متداولة 

 278,276 428,460 196,148 186,087 نقد وما يماثله 

 1,155,822 1,015,699 1,419,353 1,604,301 موجودات متداولة أخرى 

 1,434,098 1,444,159 1,615,501 1,790,388 مجموع الموجودات المتداولة 

     

 1,660,790 1,473,774 989,164 886,624 موجودات غير متداولة 

     

     مطلوبات متداولة 
   المطلوبات المالية 

 ( 1,137,510) ( 916,450) ( 782,224) ( 715,501) )باستثناء الذمم الدائنة التجارية(      

 ( 312,191) ( 512,251) ( 148,433) ( 301,983) مطلوبات متداولة أخرى 

 ( 1,449,701) ( 1,428,701) ( 930,657) ( 1,017,484) مجموع المطلوبات المتداولة 

     

     مطلوبات غير متداولة 
   مطلوبات مالية 

 ( 4,640) ( 4,785) ( 821) ( 304) )باستثناء الذمم الدائنة التجارية(       

 ( 119,712) ( 90,566) ( 223,283) ( 189,926) مطلوبات غير متداولة أخرى 

 ( 124,352) ( 95,351) ( 224,104) ( 190,230) المتداولة مجموع المطلوبات غير 

     

 1,520,835 1,393,881 1,449,904 1,469,298 صافي الموجودات 

 
 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 المختصرة قائمة المركز المالي 
 

 الشركة السعودية للبوليمرات  ش.م.ح. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 30  
 2022سبتمبر 

31  
 2021 ديسمبر

30  
 2022سبتمبر

31  
 2021ديسمبر

     

     موجودات متداولة 

 598,729 799,489 286,091 3188,74 نقد وما يماثله 

 1,923,478 1,818,739 508,117 9265,91 موجودات متداولة أخرى 

 2,522,207 2,618,228 794,208 62454,6 مجموع الموجودات المتداولة 

     

 12,392,888 12,016,815 - 30 موجودات غير متداولة 

     

     مطلوبات متداولة 
   المطلوبات المالية 

 ( 3,023,955) ( 2,649,529) ( 547,980) ( 2408,95) )باستثناء الذمم الدائنة التجارية(     

 ( 604,171) ( 446,386) - - مطلوبات متداولة أخرى 

 ( 3,628,126) ( 3,095,915) ( 547,980) ( 2408,95) مجموع المطلوبات المتداولة 

     

     مطلوبات غير متداولة 
   مطلوبات مالية 

 ( 799,425) ( 409,514) - - )باستثناء الذمم الدائنة التجارية(     

 ( 653,944) ( 586,230) ( 86) ( 98) مطلوبات غير متداولة أخرى 

 ( 1,453,369) ( 995,744) ( 86) ( 98) مجموع المطلوبات غير المتداولة 

     

 9,833,600 10,543,384 246,142 4245,6 صافي الموجودات 
 

 المركز المالي المختصرة قائمة 
 

 

 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح.
30 

  سبتمبر
2022 

31 
 ديسمبر  

2021 

   

   موجودات متداولة 

 95,693 156,776 نقد وما يماثله 

 1,475,171 1,335,998 موجودات متداولة أخرى 

 1,570,864 1,492,774 مجموع الموجودات المتداولة 

   

 304 2,055 موجودات غير متداولة 

   

   مطلوبات متداولة 

 ( 568,778) ( 479.089) مطلوبات مالية )بخالف الذمم الدائنة التجارية(

 ( 51,506) ( ,68832) مطلوبات متداولة أخرى 

 ( 620,284) ( 511,777) مجموع المطلوبات المتداولة 

   

   مطلوبات غير متداولة 

 - - )بخالف الذمم الدائنة التجارية(مطلوبات مالية 

 ( 1,182) ( 2,033) مطلوبات غير متداولة أخرى 

 ( 1,182) ( 2,033) مجموع المطلوبات غير المتداولة 

   

 949,702 981,019 صافي الموجودات 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 فيما يلي تسوية حصة المجموعة في المشاريع المشتركة: 

 

 شركة الجبيل شيفرون فيليبس شيفرون فيليبس السعودية شركة  

 
30  

 2022سبتمبر 

31  

 2021 ديسمبر

30  

 2022سبتمبر 

31  

 2021 ديسمبر

     

 1,520,835 1,393,881 1,449,904 1,469,298 صافي موجودات المشروع المشترك 

 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 50 ٪ 50 حصة المجموعة 

 734,649 724,952 696,941 760,418 

 - - - ( 9,516) االستبعادات بين المجموعة 

فروق التوقيت في إثبات الزكاة / ضريبة الدخل  

 14,645 ( 43,28) ( 40,530) ( 545,54) الحالية واستردادها 

 775,063 7693,65 684,422 8679,58 الدفترية لالستثمارات القيمة 

 

 الشركة السعودية للبوليمرات  ش.م.ح. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 
30  

 2022سبتمبر 

31  

 2021 ديسمبر

30  

 2022سبتمبر 

31  

 2021 ديسمبر

     

 9,833,600 10,543,384 246,142 4345,6 صافي موجودات المشروع المشترك 

 ٪ 65 ٪ 65 ٪ 50 ٪ 50 حصة المجموعة 

 2122,8 123,071 6,853,200 6,391,840 

 ( 38,622) ( 14,425) - - االستبعادات بين المجموعة 

فروق التوقيت في إثبات الزكاة / ضريبة الدخل  

 176,867 3147,27 - - الحالية واستردادها 

 6,530,085 6,986,048 123,071 2122,8 القيمة الدفترية لالستثمارات 

 

 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح. 

 
30 

 2022سبتمبر 

31 

 2021ديسمبر 

   

 2949,70 981,019 صافي موجودات المشروع المشترك 

 ٪ 65 ٪ 65 حصة المجموعة 

 6617,30 637,662 القيمة الدفترية لالستثمار 

 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
   

 شيفرون فيليبس السعودية شركة    ¤

 

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

 2022 2021 2022 2021 

     

 3,408,208 4,846,924 1,227,676 1,500,606 إيرادات من العقود مع العمالء 

 1,975 4,553 862 2,090 إيرادات تمويل 

 ( 101,013) ( 104,899) )34,234( ( 30,923) استهالك 

 ( 412) ( 158) ( 102) ( 36) تكاليف تمويل 

 ( 71,663) ( 92,843) ( 22,706) ( 27,446) الدخل مصروف الزكاة وضريبة 

 583,416 695,732 166,673 198,831 الربح للفترة 

 - 51,634 - 51,634 الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 583,416 747,366 166,673 250,465 مجموع الدخل الشامل للفترة 

 
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
   

 شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

 

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

 2022 2021 2022 2021 

     

 4,328,268 5,340,375 1,605,442 1,730,241 إيرادات من العقود مع العمالء 

 1,260 1,883 364 1,049 إيرادات تمويل 

 ( 202,321) ( 201,304) ( 67,752) ( 67,516) استهالك 

 ( 179) ( 165) ( 57) ( 53) تكاليف تمويل 

 ( 25,670) 11,310 ( 2,564) 19,831 رصيد دائن )مصروف( للزكاة وضريبة الدخل 

 134,165 ( 177,610) ( 9,410) ( 236,163) )الخسارة( الربح للفترة 

     

 - 26,554 - 26,554 الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 134,165 ( 151,056) ( 9,410) ( 209,609)   مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
   
   

 ش.م.ح. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

 2022 2021 2022 2021 

     

 3,151,614 3,846,621 1,089,159 1,094,031 إيرادات من العقود مع العمالء 

 177,002 43,242 10,698 ( 39,543) )الخسارة( الربح للفترة 

 - - - -   الدخل الشامل اآلخر للفترة

 177,002 43,242 10,698 ( 39,543)   مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(باستخدام طريقة حقوق الملكية  يتم المحاسبة عنهااستثمارات في مشاريع مشتركة  5
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
   

 الشركة السعودية للبوليمرات  

 

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

  30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
 سبتمبر

 2022 2021 2022 2021 

     

 6,023,450 5,928,708 1,706,071 1,777,945 إيرادات من العقود مع العمالء 

 4,674 6,864 1,301 3,426 إيرادات تمويل 

 ( 654,671) ( 658,150) ( 217,927) ( 223,451) استهالك 

 ( 23,121) ( 24,453) ( 6,746) ( 10,298) تكاليف تمويل 

 ( 160,678) ( 49,408) ( 28,203) ( 7,821) مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

 1,460,818 491,812 180,770 50,099 الربح للفترة 

 - 87,928 - 87,928 الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 1,460,818 579,740 180,770 138,027   مجموع الدخل الشامل للفترة

   
 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة قائمة 
 

 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح. 

 
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

 2022 2021 2022 2021 

     

 5,536,669 5,782,793 1,769,453 1,718,316 إيرادات من العقود مع العمالء 

 26 461 12 396 إيرادات تمويل 

 ( 4) ( 41) ( 4) ( 11) تكاليف تمويل 

 176,438 181,316 88,009 19,371   الربح للفترة

 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 176,438 181,316 88,009 19,371 مجموع الدخل الشامل للفترة 

 
 للمشروعات المشتركة فيما يتعلق بالضمانات البنكية والنفقات الرأسمالية المعتمدة: فيما يلي المطلوبات المحتملة 

 

 
 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30

   

 738,647 715,848 شيفرون فيليبس السعودية شركة 

 971,762 955,492 شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

 - - ش.م.ح. اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 

 1,256,083 563,086 الشركة السعودية للبوليمرات 
 - - شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح.

 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30والتسعة أشهر المنتهيتين في أشهر  لفترتي الثالثة 

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

 

اإلدارة. كما تتضمن األطراف ذات العالقة  تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وكبار موظفي  

 منشآت األعمال التي يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا حصة فيها )"أطراف ذات عالقة أخرى"(. 
 

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

 

 طبيعة المعامالت  أطراف ذات عالقة 
  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر
  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

  2022 2021 2022 2021 

      

      

      مشروع مشترك: 

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

 
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  (1

 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   

   

 987,686 743,936 الشركة السعودية للبوليمرات 

 271,875 6159,12 شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

 903,062 1,259,561 

 
 عالقة  يذ مطلوب إلى طراف         (2

 

 2021ديسمبر  31 2022سبتمبر  30 

   

 51 - شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة 

 
 موظفي اإلدارة تعويضات كبار  (ب

 

  
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

  2022 2021 2022 2021 

      

 13,370 14,305 2,351 3,143  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 1,361 1,039 338 355  التزامات منافع الموظفين 

  3,498 2,689 15,344 14,731 

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

 
 
 



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة والتسعة أشهر 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 نقد وما يماثله  7
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 

   

 36,811 199,205 نقد لدى البنوك 

 - 10 نقد في الصندوق 

 1,777,000 524,611 مرابحة ودائع 

 723,826 1,813,811 

 
ارية تتراوح  يتم إيداع ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية، وتبلغ فترات استحقاقها ثالث أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع، وتدر إيرادات تمويل بأسعار تج

   سنويا(. ٪0.75إلى  ٪0.35: من 2021سنوياً ) ٪2.75إلى  ٪2.50من 
 

 ودائع مرابحة قصيرة األجل  8
 

در  ودائع مرابحة قصيرة األجل تمثل ودائع قصيرة األجل بفترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهًرا من تاريخ اإليداع، وت
 ٪(. 0.75٪ إلى 0.60: 2021٪ سنويًا )4.10٪ إلى 2.65إيرادات تمويل بأسعار تجارية تتراوح بين 

 
 المال رأس  9

 
  450: 2021ديسمبر    31مليون سهم عادي )  754.8، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  2022سبتمبر    30كما في  

   لاير سعودي للسهم الواحد.  10مليون سهم عادي( بمبلغ 
 

 . 1انظر أيضاً إيضاح رقم 
 

 الزكاة  10
 

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

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

 
 وضع ربوط الشركة (أ

 
 2006ديسمبر    31. وقد أنهت الشركة وضعها الزكوي لدى الهيئة لجميع السنوات حتى  2021الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة حتى سنة  قدمت  

   على أساس مستقل.
 

تلك الربوط    علىمليون لاير سعودي. تقدمت الشركة باعتراض    42.0بمبلغ    2014إلى    2007للسنوات من  زكوية إضافية  أصدرت الهيئة ربوط  
   القرار النهائي.صدور إلى األمانة العامة للجان الضريبية )"األمانة"(، وينتظر   ةاإلضافي ةالزكوي

 
مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة باعتراض    15.7بمبلغ    2020حتى    2019للسنوات من  زكوية إضافية  ، أصدرت الهيئة ربوط  2021خالل سنة  

مليون لاير سعودي، وقامت الشركة    14.8  بمبلغلدى الهيئة، وبعد ذلك تلقت الشركة ربوطاً معّدلة من الهيئة    ةاإلضافيتلك الربوط الزكوية    على
مليون لاير سعودي خالل يناير   10.9والرصيد المتبقي بمبلغ  2021ديسمبر  31نتهية في مليون لاير سعودي خالل السنة الم 3.9بمبلغ  ابتسويته
2022 .



 شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 2022سبتمبر  30المنتهيتين في لفترتي الثالثة والتسعة أشهر 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( الزكاة  10
 

 وضع ربوط بتروكيم  (ب
 

ديسمبر    31. انتهت بتروكيم من وضع الزكاة مع الهيئة لجميع السنوات حتى  2021قامت بتروكيم بتقديم إقرارها الزكوي إلى الهيئة حتى سنة  
 على أساس مستقل وقد تم إصدار عدد من الربوط اإلضافية من قبل الهيئة على النحو التالي:  2010

 
  تلك الربوط مليون لاير سعودي. قدمت بتروكيم اعتراًضا على    204.2بمبلغ    2016إلى    2014للسنوات من    زكوية إضافية  رفعت الهيئة ربوط

، أصدرت لجنة الفصل في  2021ديسمبر    31لعامة للجان الضريبية. خالل السنة المنتهية في  إلى الهيئة، وبعد ذلك تم تصعيد القضية إلى األمانة ا
عن هذه السنوات  الربوط  األمانة( قرارها بقبول البنود الُمعترض عليها جزئيًا، وعليه، تم تخفيض    في  ىاألول  الدرجة المخالفات والنزاعات الضريبية )

  ة النهائي   الدرجة بتروكيم والهيئة اعتراًضا إلى لجنة االستئناف على المخالفات والمنازعات الضريبية )مليون لاير سعودي. قدمت كل من    92.5إلى  
، أصدرت لجنة االستئناف على المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها بقبول البنود المعترض عليها من قبل بتروكيم  2022األمانة(. خالل  في  

المخالفات والنزاعات الضريبية إلعادة النظر فيها. وبناًء على ذلك، قامت بتروكيم  جزئيًا، وإعادة إحدى شروط االستئنا  ف إلى لجنة الفصل في 
ضريبية،  بتصعيد القضية إلى لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية مجدًدا بناًء على قرار لجنة االستئناف على المخالفات والمنازعات ال

 ل في المخالفات والنزاعات الضريبية. قرار لجنة الفصينتظر صدور و
 

مليون لاير سعودي. قدمت بتروكيم اعتراًضا على   128.9بمبلغ  2018إلى  2017للسنوات من  زكوية إضافية ، رفعت الهيئة ربوط2020خالل 
ت لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات  ، أصدر2022إلى الهيئة، وبعد ذلك تم تصعيد القضية إلى األمانة العامة للجان الضريبية. خالل    تلك الربوط

مليون لاير سعودي.    91.8عن هذه السنوات إلى    ة اإلضافيةالزكوي   الربوطالضريبية قرارها بقبول البنود الُمعترض عليها جزئيًا، وعليه، تم تخفيض  
 نتظر الحكم في ذلك. قدمت كل من بتروكيم والهيئة اعتراًضا إلى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ويُ 

 
  مليون لاير سعودي. تقدمت بتروكيم باعتراض 9.2بمبلغ  2020إلى  2019للسنوات من  زكوية إضافية ، أصدرت الهيئة ربوط2021خالل سنة 

 الهيئة، وبعد ذلك تم تصعيد القضية إلى األمانة العامة للجان الضريبية والشركة بانتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية.  تلك الربوط إلى على

 
 التقارير القطاعية  11

 
ين تشغيليين  فيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى اإلدارة أن جميع أنشطة وعمليات المجموعة ومشاريعها المشتركة تتكون من قطاع

   يقعان ضمن قطاع البتروكيماويات، وهي إنتاج البوليمرات وأغلفة المنتجات العطرية.
 

 تقع الموجودات التشغيلية في المملكة العربية السعودية. يتم توزيع إيرادات القطاعات التشغيلية جغرافيا على النحو التالي: 
 

 سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  بوليمرات 

 2022 2021 2022 2021 
     

 ٪ 21  ٪ 18 ٪ 17 ٪ 17 محلياً/ الشرق األوسط 
   ٪49 ٪ 49 ٪ 51 ٪ 46 آسيا 

   ٪30   ٪33 ٪ 32 ٪ 37 أوروبا / أفريقيا 

 100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 

 
 سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  العطريات 

 2022 2021 2022 2021 
     

 ٪ 45   ٪47 ٪ 45 ٪ 48 محلياً/ الشرق األوسط 
   ٪24   ٪30   ٪24 ٪ 26 آسيا 

   ٪31   ٪23   ٪31 ٪ 26 أوروبا / أفريقيا 

 100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 100 ٪ 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
2022سبتمبر  30عة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة والتس 

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

20

والمخفّضة ربحية السهم األساسية  12

خالل    يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربحية للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

 للسهم الواحد. الفترة. وبما أن الشركة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن الربحية المخفضة للسهم هي نفس الربحية األساسية  

30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر

2022202120222021

054,80203,948573,8761,014,623أرباح للفترة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في  

754,800450,0002003,56450,000 األساسية والمخفضةحساب ربحية السهم 

0.070.450.882.25 ربحية السهم 

 . 1انظر أيضاً اإليضاح 

توزيعات أرباح  13

لاير سعودي للسهم الواحد(، تم سداد    1.5مليار لاير سعودي )  1.1، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  2022أبريل    14في  

لاير    0.5مليون لاير سعودي )  225:  2021سبتمبر    30)  2022سبتمبر    30مليار لاير سعودي منها خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في    1.1

 (.2021سبتمبر  30سعودي للسهم الواحد(، والتي تم سدادها بالكامل خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 




