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

  المالية الموحدة   القوائم
 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

    المراجع المستقل وتقرير



 

  

    وشركتها التابعة  المجموعة السعودية لالستثمار الصناعيشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية الموحدة  
  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

 
 صفحة  
  
  

  ٥ - ٢  تقرير المراجع المستقل 
  

  ٦  قائمة المركز المالي الموحدة  
    

  ٧  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  
  

  ٨  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  
  

  ٩  قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
  

  ٣٨ – ١٠  المالية الموحدة   القوائمإيضاحات حول 
  

 



  

 
  ،٢٥برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم 

  ، المملكة العربية السعودية٣١٩٣٢، مطار الظهران ٤٦٧برج الحقيط، ص.ب. 
  www.pwc.com/middle-east+، ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٢٨١+، فاكس: ٩٦٦) ١٣( ٨٤٩-٦٣١١هاتف: 

 

 تقرير المراجع المستقل 
  المحترمين      مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  /إلى السادة 

 

  تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة   
   رأينا

السعودية  المجموعة  لشركة  الموحد  المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تظهر  الموحدة  المالية  القوائم  أن  رأينا،    في 
ية  ، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقد٢٠٢١ديسمبر    ٣١(مجتمعين "المجموعة") كما في  لها  التابعة  والشركة  لالستثمار الصناعي ("الشركة")  

اإلصدارات األخرى  الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير و
  الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
  ما قمنا بمراجعته 

  لي: تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما ي
 

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ●
  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  ●
  المنتهية في ذلك التاريخ. قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة   ●
   إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. ●

 

   أساس الرأي
الم هذه  بموجب  مسؤوليتنا  إن  السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  في  لقد  توضيحها  تم  عايير 

   مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 
 

   نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.
 

  االستقالل 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة  

  التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 

   منهجنا في المراجعة

  نظرة عامة 

 
بعين  ، أخذنا  وبالتحديد مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.  عملية تصميمفي إطار 
المثال   اإلدارة، اتخذتها  التي    الموضوعيةاالجتهادات  االعتبار   فيماعلى سبيل  اف  ،  التي شملت وضع  الهامة  المحاسبية  بالتقديرات  تراضات  يتعلق 
،  ةالداخلي  للرقابة ، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة مراجعتنا  عملياتألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع اومراعاة 

  عن غش. ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة 
 

االعتبار    لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين
  هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    أتينالمجموعة في منشلحصص ملكية   إعادة تقييم   األمر الرئيسي للمراجعة 
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  األمور الرئيسية للمراجعة

المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحد  ة للفترة الحالية.  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي األمور التي، وفقاً لتقديرنا 
  ى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور. وتم التطرق إل

 

  كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة   األمر الرئيسي للمراجعة 

  منشأتين  المجموعة فيلحصص ملكية   إعادة تقييم
 

في   المنتهية  السنة  أعادت  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١خالل  الوطنية  ،  الشركة 
للمجموعة،  للبتروكيماويات   تابعة  شركة  الترتيبات    تقييم("بتروكيم")، 

الشركاء   بين  المتعلق  اساس  والتعاقدية  على    تهاسيطرباالستنتاج 
بوليمرات  الشركة السعودية للبوليمرات وشركة  استثماراتها في المنشأتين  

للتوزيع بين    ش.م.ح.  الخليج  التعاقدية  الترتيبات  ضوء  في  الشركاء  في 
   .يناالستثمار  ينهذ

 
ها  إلى أنالشركة الوطنية للبتروكيماويات  ، خلصت  هنا  نتيجة إلعادة التقييم

مارست سيطرة مشتركة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
الموح  ١٠ المالية  رقم  "القوائم  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار    ١١دة" 

المشتركة".   عليه،  "الترتيبات  الشركة  وبناء  وحدت  المجموعة  ان  حيث 
خالل  من  السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح.  

حتى   للبتروكيماويات  الوطنية  غيرت ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١الشركة 
  لتوحيد الى طريقة حقوق الملكية.  من ا المعالجة المحاسبية المجموعة

  
تطبيق   تطبيقهتم  تم  التقييم  إعادة  معيار    أثر  لمتطلبات  وفقًا  رجعي  بأثر 

رقم   الدولي  التقديرات    ٨المحاسبة  في  والتغيرات  المحاسبية  "السياسات 
واألخطاء"  المالية    المحاسبية  القوائم  للبتروكيماويات  في  الوطنية  للشركة 

  القوائم المالية الموحدة للمجموعة.في وبالتالي 
 

أمر   هذا  اعتبرنا  للقد  أللمراجعة  رئيسي  التقييمن  نظًرا  إلى    إعادة  أدى 
بما في  األمر  السابق وبالنظر إلى طبيعة وتعقيد    االستنتاج  تغيير في أساس 

التأثير الموحدة    عرض  على  ذلك  المالية  المنتهية  للمجموعة  القوائم  للسنة 
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 
المالية  ا  حول  ٢- ٢رقم  راجع اإليضاح   المحاسبية  لسياسة  لالموحدة  لقوائم 
  ٢٣  ورقم  ٤رقم    ينحقوق الملكية واإليضاح عن  محاسبة  الالمتعلقة بأسس  

المتعلقة  ل الملكية إلفصاحات  للبوليمرات    بحصص  السعودية  الشركة  في 
  عادة العرض واألثر المتعلق باوشركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش.م.ح.  

   .لفترات المقارنة
 
 

 
 
 

  المراجعة ما يلي:  ناإجراءات  تتضمن  
 

 خبراء    تقييمال التقريربمساعدة  في  إعادة  المالي    داخليين  عملية 
إدارة سيطرة  الشركة    المجموعة  تقييم  في  االستثمارات  على 

  ش.م.ح.  السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع
  . ١٠لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم وفقًا 

 
   التي أعدتها  حصلنا التوحيد  إلغاء  المجموعة  على جداول  إدارة 

  ودقة تعديالت إلغاء التوحيد. العمليات اكتمال ومراجعة 
 

 ب رجعيقمنا  بأثر  المحاسبة  توحيد    عن  مراجعة  إلغاء 
مشتركة  كمشاريع  عنها  المحاسبة  تم  التي  وفقًا    االستثمارات 

  .١١رقم  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

   فيما الموحدة  المالية  القوائم  في  اإلفصاحات  كفاية  مدى  تقييم 
المحاسبية المعالجة  في  بالتغير  معي يتعلق  لمتطلبات  ار  وفقًا 

رقم   الدولي  رقم     ٨المحاسبة  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار 
  ". أخرى  منشآتفي  الحصصاإلفصاح عن "  ١٢
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  معلومات أخرى 
المعلومات األخرى.   للمجموعة  من  المعلومات األخرى  تتألف  إن اإلدارة مسؤولة عن  السنوي  التقرير  المدرجة في  ، وال  ٢٠٢١لعام  المعلومات 

  والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقريرنا هذا. تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، 
 

   .حولهانبدي أي نوع من أنواع التأكيد   إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى وال
 

سؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بعين االعتبار  وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر م
عملي خالل  عليها  الحصول  تم  التي  المعلومات  مع  أو  الموحدة  المالية  القوائم  مع  جوهرية  بصورة  تتوافق  ال  األخرى  المعلومات  كانت  إذا  ة  ما 

   المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
 

جوهري في هذه المعلومات األخرى، فنحن مطالبون باإلبالغ عن هذه الحقيقة.    تحريفبناًء على العمل الذي قمنا به، أن هناك   فيما لو استنتجنا، 
 بهذا األمر فيما يتعلقليس لدينا ما نبلغ عنه 

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
العربية السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  

للمراجعين والمحاسبين الشركات والنظام األساسي    والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية  للشركة، وعن  ومتطلبات نظام 
ة عن غش نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتج 

   أو خطأ.
 

أعمالها قدرة المجموعة على االستمرار في  تقييم  المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن  الضرورة    - واإلفصاح    عند إعداد القوائم  عن    - عند 
عدم وجود أو  عملياتها  وقف  أو  المجموعة  تصفية  اإلدارة  تنو  لم  ما  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  واستخدام  باالستمرارية،  المتعلقة  بديل    األمور 

  حقيقي بخالف ذلك. 
 

  لى عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. أعضاء مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف ععلى سبيل المثال إن المكلفين بالحوكمة، 
 

  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تجة عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نا 

المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم  غش أو خطأ، وإصدار تقرير  
أ عند وجوده. يمكن  عن تحريف جوهري  دائماً  السعودية، ستكشف  العربية  المملكة  المعتمدة في  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً  بها  تنتج  القيام  ن 

ش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي  التحريفات من غ
  يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 

 
ة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمد

  على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي: 
 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   ●
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات    مراجعة لمواجهة هذه

جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  
   مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 
    



  

٥  

  (تتمة)   تقرير المراجع المستقل
  المحترمين       مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  / إلى السادة 

 

  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة) 
 

إجراءات   ● لغرض تصميم  المراجعة  المتعلقة بعملية  الداخلية  الرقابة  فهم ألنظمة  لغرض  الحصول على  وليس  مالئمة للظروف،  مراجعة 
  إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 

   تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. ●

ستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ اال ●
هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها.  

ه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو  وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتبا
  تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 

  ر المجموعة في أعمالها. ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرا

الموحدة تمثل  ● المالية  القوائم  كانت  إذا  ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما  بما في  الموحدة،  المالية  القوائم  وهيكل ومحتوى  العام  العرض    تقييم 
  المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي حول    يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطةالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما   ●
عن   الوحيدين  المسؤولين  ونظل  للمجموعة،  المراجعة  بعملية  والقيام  واإلشراف  التوجيه  عن  مسؤولون  أننا  كما  الموحدة.  المالية  القوائم 

  رأينا. 
 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي    - ر أخرى  من بين أمو  - نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
   أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 
المتعلقة   المناسبة  األخالقية  بالمتطلبات  التزمنا  قد  أننا  فيه  نوضح  بياناً  بالحوكمة  للمكلفين  نقدم  العالقات  كما  بجميع  بإبالغهم  ونقوم  باالستقالل، 

  واألمور األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحماية لها إن لزم األمر.   
 

لية مراجعة القوائم المالية  ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عم
اإلفصاح العام  اللوائح  أو  األنظمة  الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع  

ن المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا  ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه م  ا أن أمر  - في حاالت نادرة جداً    - عنه أو إذا قررنا  
  األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.

 
 

  برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 

  علي عبدالرحمن العتيبي 
  ٣٧٩ترخيص رقم 

 
  ٢٠٢٢مارس  ١٥
  هـ١٤٤٣ شعبان  ١٢

 

 











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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٠ 
  

  
  معلومات عامة   ١

 
بموجب  في الرياض، بالمملكة العربية السعودية  إن شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة  

، ٩٩٨٣٣شركة المسجل هو ص.ب.  ). إن عنوان ال١٩٩٦يناير    ١هـ (الموافق    ١٤١٦شعبان    ١٠بتاريخ    ١٠١٠١٣٩٩٤٦السجل التجاري رقم  
  المملكة العربية السعودية. ، رياض ال
  

 بـ "المجموعة") على النحو التالي: اليها معاً المالية الموحدة المرفقة على أنشطة الشركة وشركتها التابعة المباشرة (يُشار   القوائمتشمل هذه 
 

  ديسمبر  ٣١ نسبة الملكية الفعلية في بلد التأسيس  
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
    

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

       
 

 ملكية العقارات واستثمار أموال الشركة التابعة وإدارة الشركة التابعة. تعمل الشركة بشكل رئيسي في 
 

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

 
حيث تعمل المجموعة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك  في المملكة العربية السعودية   ١٩-كوفيداستجابة النتشار

تراقب المجموعة عن كثب    الخصوص، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وجه    الماضيين، األسواق على مدار العامين  
الحالية في الحاالت بسبب   أبريل   اوميكرون.  -يد  متغير جد  ظهورالزيادة  التي اتخذتها المجموعة في  سارية    ٢٠٢٠ال تزال اإلجراءات الوقائية 

لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع باإلضافة إلى ضمان استمرارية  المستمرة  المفعول بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات  
سيًا للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة  رئي  عامالً عملياتها. ال تزال صحة الموظفين تشكل  

المعززة بما يتماشى    الجرعاتالموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي المجموعة بالكامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع  
  .١٩-فيد كومع المبادرات الحكومية المتعلقة ب

  
  .تهاتعتقد إدارة المجموعة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر ماديًا على الطلب األساسي على منتجات المجموعة وتوقعا

  
ديسمبر    ٣١لم يكن له أي تأثير مادي على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في    ١٩-تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيد    العوامل،بناًء على هذه  

  .بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة ٢٠٢١
  

وقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع أن  تواصل المجموعة مراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا ال
  أو بعده.  ٢٠٢٢تغير تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام 

 
  المقترح االستحواذ  
 

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

 
 شركةال  قررت أساسها على والتي األولية،  االقتصادية الجدوى دراسة من االنتهاء عن الشركة  لنت أع ، ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في  المنتهية  السنة خالل

  البدء في العناية المتبادلة الواجبة والتفاوض على شروط وأحكام الصفقة المقترحة وبدء مشاركة المعلومات بينهما.  ميبتروكو
 

، فيما يتعلق بمعدل  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. صرف األسهم والهيكل الذي 

  
هـ) أبرمت الشركة اتفاقية تنفيذ ملزمة قانونًا مع بتروكيم ("اتفاقية التنفيذ")، والتي بموجبها    ١٤٤٣ربيع األول    ٢١(الموافق   ٢٠٢١أكتوبر    ٢٧في  

ادرة عن بتروكيم والتي ال تملكها الشركة مقابل إصدار  على جميع األسهم الص  لالستحواذبتروكيم على أن تقدم الشركة عرًضا    وشركةاتفقت الشركة  
االحكام    أسهم جديدة في الشركة لمساهمي بتروكيم وفقًا للوائح والقواعد المعمول بها الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، باإلضافة إلى

  المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.  والشروط
  
مارس    ١٥بتاريخ  من قبل مجلس اإلدارة  القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى  الموافقة على إصدار    تتم

٢٠٢٢ . 
  
  
  



  التابعة  وشركتها   الصناعي لالستثمار  السعودية المجموعة شركة 
   )سعودية مساهمة   شركة(
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١١ 
  

 
  الهامة   السياسات المحاسبيةملخص   ٢

 
الموحدة للمجموعة   مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية 

 السنوات المعروضة، ما لم يذكر غير ذلك. 
 

  أسس اإلعداد  ١- ٢
 

 بيان االلتزام   (أ)
  

والمعايي السعودية  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  للمجموعة طبقاً  الموحدة  المالية  القوائم  ر واإلصدارات  أعدت هذه 
 محاسبين. للمراجعين والاألخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

 
  مبدأ التكلفة التاريخية   (ب)

  
 . التاليةطبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما هو مبين في السياسات المحاسبية أعدت هذه القوائم المالية الموحدة  

 
 معايير جديدة وتعديل المعايير والتفسير   (ج) 

  
.  ةالتقرير الحالي إعداد  أصبحت بعض التعديالت على المعايير قابلة للتطبيق لفترة  معايير جديدة قابلة للتطبيق على المجموعة، ومع ذلك،    ليس هناك

  :٢٠٢١يناير  ١تقاريرها التي تبدأ من او بعد اعداد لفترات  للمرة األولىالمجموعة التعديالت التالية على المعايير طبقت  
  

  - إصالح مؤشر معدل الفائدة   -  ١٦والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٤ي رقم والمعيار الدولي للتقرير المال ٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 ٢المرحلة 

  
تعلق بإصالح مؤشر سعر الفائدة بين البنوك. التخفيف الذي يتعلق بمحاسبة التحوط ويكون  يمن هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما    ١تمنح المرحلة  

أي    له تأثير على ان اصالح معيار سعر الفائدة بين البنوك ينبغي ان ال ينهي بشكل عام محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل 
 ر الموحدة. خالدخل الشامل اآلأو   ةأو الخسارتحوطات غير فعالة في قائمة الربح 

 
 لهذه التعديالت من المنشأة:  ٢تتطلب المرحلة 

 
   احتساب التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح مؤشر معدل الفائدة عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي دون

  إثبات ربح أو خسارة فورية. 
   على عنصر مخاطر غير محدد تعاقديًا في أي وقت سابق عندما يتم إجراء تغييرات على    ١تخفيف المرحلة  التوقف مستقبالً عن تطبيق

 عنصر المخاطر غير المحدد تعاقديًا، أو عند توقف عالقة التحوط. 
 

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

لم تصبح سارية المفعول بعد والتي من المتوقع أن    والتي  المالي  تقريرلل الدولية لجنة تفسيرات معاييرأو    للتقرير المالي  أخرى   معايير دوليةال توجد  
  .على المجموعة  جوهرييكون لها تأثير 

  
  المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد   (د)

 
من قبل  بشكل مبكر ولم يتم تطبيقها  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إلزامية لفترات التقرير في  ال تعدتم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي 

 المالية الموحدة.  القوائمإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير المعايير والتفسيرات الجديدة على المجموعة. 
 
 ومحاسبة حقوق الملكية أسس التوحيد  ٢- ٢
  
  الشركات التابعة   )أ(
  

التابعة. الشركات التابعة وهي المنشآت التي لدى المجموعة سيطرة    وشركتها المالية للشركة    القوائمتشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على  
لمنشأة  عليها. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في ا

وتسيطر المجموعة    د من خالل السلطة التي تمارسها على المنشأة المستثمر فيها.المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائ
  : فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية التحديد على المنشأة المستثمر فيها  وجهعلى 

  
بالمنشأة    سيطرة ● الحالية على توجيه األنشطة المتعلقة  الحالية التي تمنحها القدرة  المنشأة المستثمر فيها (على سبيل المثال الحقوق  على 

  المستثمر فيها)
  تعرض أو الحق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها، و  ●
  شأة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها القدرة على استخدام سلطتها على المن ●
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١٢ 
  

  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
 (تتمة)أسس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية  ٢- ٢
 
 ) (تتمة الشركات التابعة   )أ(

 
االفتراض وفي حال كان للمجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق  وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا  

لديها    التصويت أو حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان
 نفوذ على المنشأة المستثمر فيها بما في ذلك: 

  
 التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثمر فيها الترتيبات   ●
   الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى ●
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة ●
  

وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر  تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على المنشأة المستثمر فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى 
ما تفقد  من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند

بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة   المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة
تى تاريخ  خالل السنة يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة ح 

  انتهاء سيطرة المجموعة عليها.
  

مل اآلخر إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى أصحاب الحصص غير  الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشا  يكون
  المسيطرة، حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية

تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق  للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع  
 ة بالكامل. الملكية والدخل والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالي

  
ة تابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة  تتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شرك

 التابعة، تقوم بما يلي: 
  
 إلغاء إثبات موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة  ●
   إلغاء إثبات القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة ●
  المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية إلغاء إثبات فروقات التحويل   ●
  إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم  ●
   إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به ●
   إثبات أي فائض او عجز في الربح أو الخسارة ●
األرباح المبقاة، حسب ما  إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المقيدة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو في   ●

  هو مالئم، ويجب ذلك عندما تقوم المجموعة مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 
 

 استثمارات في شركات زميلة   (ب)
 

تعاقدي (حقوق والتزامات) مع طرف واحد  يعد   للقيام  المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث يكون للمجموعة ترتيب  أو أكثر 
ديًا  بأنشطة بشكل نموذجي، ولكن ليس بالضرورة، من خالل كيان قانوني يخضع لسيطرة مشتركة. السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاق

 مشاركة في السيطرة. حيث ال توجد إال عندما تتطلب القرارات بشأن العمليات ذات العالقة موافقة جماعية من األطراف ال للسيطرة على الترتيب، 
  

مبدئيًا بالتكلفة.  وتقيد  تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية (منشآت مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)  
خسارة الموحدة، وحصة المجموعة من  تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة من أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها في الربح أو ال

الدخل الشامل اآلخر للمنشأة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة، بعد تعديل السياسات المحاسبية لتتماشى مع س ياسات  حركات 
زيعات األرباح المستلمة أو المدينة من شركة  المجموعة، من تاريخ بدء ذلك التأثير الجوهري حتى تاريخ انتهاء ذلك التأثير الجوهري. يتم إثبات تو

 زميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار عند إثبات حق استالم توزيعات األرباح. 
  

في  عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في شركة مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض مبلغ القيمة الدفترية لالستثمار  
ميلة، بما في ذلك أي استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر، ويتم التوقف عن قيد الخسائر اإلضافية إال بالقدر الذي تتحمله المجموعة من  شركة ز

  مر فيها. ثالتزامات أو ما قامت بدفعه نيابة عن الشركة المست
  

ما إذا كان االستثمار في مشروع مشترك قد انخفضت قيمته  "انخفاض قيمة األصول" لتحديد    ٣٦تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 وحساب أي خسارة انخفاض محددة. 

  
 
  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٣ 
  

  
  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
  
 (تتمة)أسس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية  ٢- ٢
  

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد   (ج) 
  

والمعامالت وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.  يتم استبعاد األرصدة  
صة المجموعة  يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة من المعامالت مع المنشآت المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى مستوى ح 

  منشأة المستثمر فيها. في ال
  

  القيمة.  يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة، ولكن فقط بقدر عدم وجود دليل على انخفاض
 
 متلكات ومعدات م ٣- ٢
 

المتراكم   االستهالك  ناقصاً  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  التكلفة  تظهر  وتتضمن  إن وجدت.  القيمة،  لالنخفاض في  المتراكمة  والخسائر 
 التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود. 

  
إلى    المحتمل عندما يكون من  فقط  ،  ما هو مالئم   درج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسب ت تتدفق  أن 

اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى إثبات القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب  المجموعة منافع  
 فيها.  كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها

  
الثابت على مدى األعمار اإل القسط  تكلفتها على أساس  لتوزيع  المقدرة  الممتلكات والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية  استهالك  نتاجية  يتم حساب 

 والمعدات يتم االعتراف بمصروف االستهالك في الربح أو الخسارة في فئة المصاريف بما يتفق مع وظيفة الممتلكات واالالت  المقدرة للموجودات.
  

لقيمة الدفترية  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض ا 
 المقدرة القابلة لالسترداد. لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته 

  
 تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. 

  
ة المناسبة  إلى الفئتتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء أو التطوير  

ة. إن  للممتلكات والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود منها من قبل اإلدار
مباشرة إلى إنشاء أو    تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى عائدة

تحميل االستهالك على يتم  اإلدارة. وال  قبل  المقصود من  الوجه  على  التنفيذ الستخدامها  قيد  الرأسمالية  بنود األعمال  من  بند  أي  األعمال    اقتناء 
  الرأسمالية قيد التنفيذ. 

 
  األدوات المالية ٤- ٢
  
 لموجودات المالية ا  ١-٤-٢
  
  التصنيف ) ١( 
  

بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تكون ضمن نموذج األعمال لالحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات النقدية  تقوم المجموعة  
  القائم. التعاقدية، وتؤدي األحكام التعاقدية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل 

  
  اإلثبات وإلغاء اإلثبات ) ٢( 
  

من خالل الربح    عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية بقيمتها العادلة، وفي حالة األصل المالي الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة
لة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من  أو الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعام

   .خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة 
  

ما تقوم بتحويل  تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عند
ل على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات المالية في معاملة ما يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية للموجودات  الحقوق في الحصو

بها كموجودات أو   المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ  تقوم  التي  المحولة  المالية  أي فوائد من الموجودات  يتم إثبات  مطلوبات  المالية بصورة فعلية. 
  صلة. منف
  
  القياس ) ٣( 
  

ويل باستخدام  يتم القياس الالحق للموجودات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة. تدرج إيرادات الفائدة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التم
تي ال تشكل جزءاً من عالقة  يتم االعتراف الربح أو الخسارة من األداة المالية التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة وال طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة كبند منفصل في الربح    التحوط في الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات األصل أو عندما تنخفض قيمته.
أو الخسارة. 

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٤ 
  

  
  (تتمة)سياسات المحاسبية ال ٢
  
  (تتمة)  األدوات المالية ٤- ٢
  
 المطلوبات المالية   ٢-٤-٢
  

ية مبدئياً بالقيمة  يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المال 
هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس  

  .الفائدة الفعلي
  
حالي بآخر من نفس  تم استبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي ي

ة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال  الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابق
  أو التعديل بمثابة استبعاد لاللتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويدرج الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 

  
 ة مقاصة الموجودات والمطلوبات المالي   ٣-٤-٢
  

في إجراء    قانونييتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حق  
 المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت. 

  
 الموجودات المالية وغير المالية االنخفاض في قيمة  ٥- ٢
  
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ١-٥-٢
  

النخفاض في قيمتها. وفي حالة    يةغير المالال  الموجداتتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض  
المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة   القابلة لالسترداد    الموجوداتوجود مثل هذا  القيمة  .  الموجوداتسنويا، تُقدر المجموعة 

أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى،   الموجوداتالقابلة لالسترداد في القيمة العادلة    الموجودات وتتمثل قيمة  
إذا كان    موجودويتم تحديدها لكل   إال  حقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات  تال    الموجوداتعلى حدة، 

أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض    للموجوداتمة الدفترية  األخرى أو مجموعة من الموجودات. عندما تتجاوز القي
إلى قيمتها الحالية    القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

. وعند تحديد القيمة العادلة  للموجوداتريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة  باستخدام معدل خصم قبل الض
   .ناقصا تكاليف البيع، تستخدم طريق تقييم مناسبة 

  
وافق مع وظيفة الموجودات التي  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يت

  .انخفضت قيمتها
  

ابقاً لم  بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة س
ة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. وال يتم عكس  تعد موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيم

آخر  نخفاض في القيمة المثبتة سابقاً إال إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ إثبات  خسارة اال 
ز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من خسارة انخفاض في القيمة. يكون هذا العكس محدودا بحيث ال تتجاو

دها، بعد خصم االستهالك، لو لم يتم إثبات أي خسارة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. ويتم إثبات هذا العكس في  الممكن تحدي
  الربح أو الخسارة. 

 
  جودات المالية النخفاض في قيمة المو ا  ٢-٥-٢
  

لقيمة المطبقة  تقوم المجموعة بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المالية على أساس استطالع المستقبل. تعتمد طريقة االنخفاض في ا
  على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

  
االعتراف    بالنسبة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، تطبق المجموعة نهًجا مبسًطا يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر من

في   المجموعة مصفوفة مخصص  تستخدم  الخسارة.  الربح أو  على  الخسارة  مبلغ  تحميل  يتم  الصلة.  ذي  المالي  الخسائر    حسابالمبدئي لألصل 
التقادم التعاقدية التي فات    داللةالئتمانية المتوقعة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر مع تطبيق معدالت معينة للمخصصات على  ا

راف المقابلة  موعد استحقاقها. تم تطوير مصفوفة المخصصات مع األخذ في االعتبار احتمالية التخلف عن السداد بناًء على التصنيف االئتماني لألط
االئتماني   التصنيف  وكاالت  قبل  من  المعينة  لتعكس    الموثوقةللمجموعة  الخسارة  معدالت  تعديل  يتم  السداد.  عن  التخلف  عن  الناتجة  والخسارة 

موعة الناتج المحلي  المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت المج
دالت  اإلجمالي ومعدالت التضخم في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط وأوروبا وآسيا على أنها العوامل األكثر صلة، وبالتالي تعدل مع

  الخسارة بناًء على التغييرات المتوقعة في هذه العوامل. 
  

الموظفين والذمم المدينة األخرى تخضع أيضاً لمتطلبات االنخفاض في القيمة في المعيار    إن النقد وما يماثله وودائع المرابحة قصيرة األجل وقروض
  ، وتعتبر منخفضة المخاطر وليس من المتوقع أن تكون خسارة االنخفاض في القيمة جوهرية.  ٩الدولي للتقرير المالي رقم 

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٥ 
  

  
 (تتمة)السياسات المحاسبية  ٢
 

 وودائع قصيرة األجل   نقد وما يماثله ٦- ٢
  

ستثمارات  لغرض عرض قائمة المركز المالي الموحدة، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب اال
فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة  األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ  
يتم عرض الودائع ذات فترات االستحقاق األصلية ألكثر من ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر    .والتي ال تتأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير في القيمة

  ضمن الموجودات المتداولة.  ةز المالي الموحد المرك  قائمةشهًرا بشكل منفصل في  
  

ك، إلى  لغرض عرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنو
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل  جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات  

ضمن   إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة. يتم بيان السحوبات البنكية على المكشوف، إن وجدت، 
  القروض في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة. 

  
 رأس المال  ٧- ٢
 

ملكية. كحقوق  العادية  الحصص  من   تصنف  كخصم  الملكية  حقوق  في  الجديدة  األسهم  إصدار  إلى  مباشرة  المنسوبة  المعاملة  تكاليف  إظهار  تم 
 المتحصالت. 

  
 توزيعات األرباح  ٨- ٢

 
 قبل الشركاء في الشركة. يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من 

  

 التزامات منافع الموظفين ٩- ٢
  

مع  اخر راتب على اساس  خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعوديةالشركة، وشركتها التابعة المباشرة تطبق 
   الخدمة.عدد السنوات 

 
وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة  الخدمة.  نهاية منافع  طال يتم تمويل خط 

كل سنة من    وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساو في
  على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.سنوات الخدمة والفائدة 

  
الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت    نهاية يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع  

ي صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في  الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات ف
 الدخل الشامل اآلخر. 

  

، مباشرة في  يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها
 ويتم تحويلها الى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة في الفترة التي تحدث فيها. الدخل الشامل اآلخر. 

  

كتكاليف خدمة    يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
فوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة. تعتمد مد 

  . العربية السعودية 
  

 برنامج ملكية المنزل للموظف  ١٠- ٢
  

تقدمت المجموعة قروض بدون فائدة للموظفين السعوديين لغرض شراء أو بناء عقارات سكنية عن طريق رهن العقار باسم المجموعة كضمان.  
تتحمل الشركة تكلفة الفائدة المرتبطة بتمويل اقتناء أو بناء منزل الموظف    سداد القرض عن طريق خصم من راتب الموظف على أقساط شهرية.  ويتم
 لبرنامج ملكية المنزل المعتمد ويتم صرفها كجزء من تكلفة التمويل.  وفقًا

 
 مخصصات  ١١- ٢
  

د  يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام نظامي حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكب
االلتزام بشكٍل موثوق فيه. إذا كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية الحاجة  موارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة  

سبة  إلى تدفق صادر لتسوية هذه االلتزامات عبر النظر في تصنيف االلتزامات ككل. ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالن
ضئيالً. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود هاًما، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل    ألحد البنود المدرجة في ذات التصنيف 

  الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. 
  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٦ 
  

 
  (تتمة)السياسات المحاسبية  ٢
  

 العمالت االجنبية ١٢- ٢
  
  العملة الوظيفية وعملة العرض   )أ(
  

ل فيها المنشأة  إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة من منشآت المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعم
الموحدة باللایر    جميع القيم إلى أقرب ألف من اللایر السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.("العملة الوظيفية"). يتم تقريب   تم عرض القوائم المالية 

 أيًضا العملة الوظيفية للشركة. السعودي، وهو
 

  معامالت وأرصدة   (ب)
  

الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يتم إثبات  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار  
بالعمالت النقدية  والمطلوبات  الموجودات  الناتجة عن تحويل  وكذلك  المعامالت  تلك  تسوية  الناتجة عن  األجنبية  العمالت    أرباح وخسائر صرف 

   .لفترة ضمن الربح أو الخسارةاألجنبية عدا عن اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية ا
  

.  االولية يتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة
  

 إيرادات مالية  ١٣- ٢
  

الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع  تقاس اإليرادات المالية باستخدام معدل  
  لألصل المالي أو على مدى فترة أقصر، أيهما أنسب، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية. 

  
 زكاة  ال ١٤- ٢
  

  هاشركتل يتم احتساب الزكاة للشركة و في المملكة العربية السعودية.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة")  تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة  
ع، إن وجدت، عند  التابعة لها على أساس وعاء الزكاة التقريبي واألرباح المعدلة، وتحمل على الربح أو الخسارة. المبالغ اإلضافية المستحقة الدف

  االنتهاء من التقييمات النهائية يتم احتسابها عند تحديد هذه المبالغ. 
  

  الحقة إذا تغير تقدير الرسوم السنوية. ا سنة ها في التعديل يتمقد المبالغ المستحقة لمصروفات الزكاة في سنة  إن 
 

 التقارير القطاعية  ١٥- ٢
  

المجموعة الذي   التشغيل هو أحد مكونات  يشارك في أنشطة أعمال قد يتحقق منها إيرادات ويتكبد عنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات  قطاع 
المجموعة األخرى بالمعامالت مع أي من مكونات  المتعلقة  قبل  والمصاريف  بانتظام من  التشغيل  التشغيلية لجميع قطاعات  النتائج  تتم مراجعة   .

بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع ولتقييم أدائه، والتي تتوفر بشأنها معلومات مالية    مسؤول التشغيل الرئيسي للمجموعة التخاذ قرارات
 منفصلة. 

 
اإلدارة   مجلس  تحديد  وتم  االستراتيجية.  القرارات  واتخاذ  للمجموعة،  المالي  والمركز  المالي  األداء  بتقييم  الشركة  إدارة  مجلس  قام  باعتباره  وقد 

 اتخاذ القرارات التشغيلية. المسؤول الرئيسي عن 
 

اعات  تتضمن نتائج القطاعات التي يتم اإلبالغ عنها إلى مسؤول التشغيل الرئيسي للمجموعة، العناصر التي يمكن أن تنتمي مباشرة إلى أحد القط
  باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. 

  
 ربحية السهم  ١٦- ٢
 

األساسية من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى مساهمي في الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمات حقوق الملكية بخالف  يتم احتساب ربحية السهم  
   األسهم العادية، على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة المالية.

 
السهم األساسي لمراعاة أثر ضريبة الدخل بعد الفوائد المترتبة على الفوائد  تقوم ربحية السهم المخفضة بتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية  

أن تكون  وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي من شأنها  
  المخفضة. قائمة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية المحتملة 

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٧ 
  

 
 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٣
 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى   يللتقرير المالإن إعداد القوائم المالية الموحدة مع متطلبات المعايير الدولية  
غ المدرجة  الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامة التي تؤثر على المبال

ا والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات،  لإليرادات  للموجودات  المدرجة  المبالغ  وكذلك  المالية،  القوائم  تاريخ  في  كما  لمحتملة 
ات باألحداث  والمصاريف خالل فترة القوائم المالية. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقع

تقوم للظروف.  تكون مناسبة  أن  يعتقد  التي  التقديرات    المستقبلية  نتائج  تتساوى  ما  نادًرا  بالمستقبل.  تتعلق  وافتراضات  تقديرات  المجموعة بعمل 
عديل جوهري  المحاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. ال توجد اختالفات في التقديرات والقروض التي تنطوي على مخاطر حدوث ت

  ات خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية.على القيم الدفترية للموجودات والمطلوب 
  

  ١٩ -، قامت إدارة المجموعة بشكل استباقي بتقييم احتمالية تسبب وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد١ومع ذلك، وكما هو مبين في اإليضاح رقم 
والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على األداء المالي.   في فرض قيود تنظيمية وحكومية أخرى على الصعيد المحلي وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة 

م المالية  وخلصت اإلدارة إلى أن أحكام وتقديرات المجموعة وافتراضاتها المحاسبية المؤثرة تظل مناسبة في الظروف الحالية لغرض إعداد هذة القوائ
ستقبلية، ستستمر اإلدارة في تقييم اآلثار بناًء على التطورات  الموحدة. باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لتطور الوضع تطوًرا سريعًا في ظل الشكوك الم

  المستقبلية. 
  
  حصص في منشآت أخرى ٤
  
 شركات تابعة  ١- ٤
 
في الشركة الوطنية للبتروكيماويات    ٪٥٠ن الشركة التابعة التشغيلية الرئيسية هي الشركة الوطنية للبتروكيماويات وتمتلك الشركة حصة ملكية بنسبة  إ

وقد خلصت إدارة الشركة إلى أنها تسيطر على بتروكيم على أساس السيطرة الفعلية حيث أنها تمتلك القدرة على  .  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  
   توجيه األنشطة ذات الصلة لشركة بتروكيم بسبب قدرتها على تعيين غالبية مديري بتروكيم.

 
 حصص غير مسيطرة  ٢- ٤
  

  بين الشركات.  تاالستبعادا تابعة هي قبل  تهاشركلة تابعة لها حصص غير مسيطرة. المبالغ المفصح عنها  أدناه ملخص للمعلومات المالية لكل شرك
 

ديسمبر   ٣١كما في   قائمة المركز المالي الموحدة    

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

  ٣٨٥٬٩٤١  ٢٬٢٨٤٬٥٧٢  موجودات متداولة 
  ) ٣٥٤٬٣٨٨(  ) ٢٩٧٬٣٩٦(  مطلوبات متداولة 

  ٣١٬٥٥٣  ١٬٩٨٧٬١٧٦    الموجودات المتداولةصافي  
   

  ٨٬٠٩١٬٥٨٧  ٧٬١٥٠٬٨٢١  موجودات غير متداولة 
  ) ٧٬٠٩٤(  ) ٨٬٢٦٥(  مطلوبات غير متداولة 

  ٨٬٠٨٤٬٤٩٣  ٧٬١٤٢٬٥٥٦   صافي الموجودات غير المتداولة 
   

  ٨٬١١٦٬٠٤٦  ٩٬١٢٩٬٧٣٢  صافي الموجودات 

      
  ٤٬٠٥٩٬٩٢٣  ٤٬٥٦٤٬٨٦٦  الحصص المتراكمة الغير مسيطرة  

  
  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٨ 
  

 
  (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 
 (تتمة) حصص غير مسيطرة  ٢- ٤
 

ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة   
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

 ٢٢٩٬٧٧١ ١٬٣٦٦٬٨٠٢ الربح للسنة 
) ٢١٬٧١٩( ٦٬٨٨٤  خرى للسنة الشاملة األ ) الخسارةالربح (

 ٢٠٨٬٠٥٢ ١٬٣٧٣٬٦٨٦  للسنة  مجموع الدخل الشامل

   
 ١١٥٬٤١١ ٦٨١٬٥٠١  الحصص غير المسيطرة  الربح للسنة الموزع على

) ٨٥٩١٠٬( ٣٬٤٤٢  خرى للسنة الموزعة على الحصص الغير مسيطرة الشاملة األ ) الخسارةالربح (
 

ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة   
٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

  
 ١٤٠٬٢٨٣ ٥٣٬٥٧٠  التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

) ١٩١( ١٬٢١٨٬٤٠٣  التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية 
 ٩٨٬١٤٠) ٣٦٠٬٠٠٠(  الناتجة من األنشطة التمويلية  التدفقات النقدية (المستخدمة في)

 ٢٣٨٬٢٣٢ ٩١١٬٩٧٣ صافي الزيادة في النقد وما يعادله 
 

ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في   معلومات أخرى  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
   

) ١٢٠٬٠٠٠() ١٨٠٬٠٠٠(  توزيعات أرباح مدفوعة الى الحصص الغير مسيطرة  
 

 استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٣- ٤
 

. الشركات المدرجة أدناه لديها رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١أدناه هي المشاريع المشتركة للمجموعة كما في  
التسجيل هو أيًضا  والتي تحتفظ بها المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر ، ونسبة الملكية هي نفس نسبة حقوق  يالمركز الرئيس. بلد التأسيس أو 

  التصويت المملوكة. 
  

لمشروعاتها المشتركة وخلصت    الرسميةقامت إدارة بتروكيم بتقييم الترتيبات التعاقدية ضمن الوثائق    ، ٢٠٢١ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  
لكال  إال أن المساهم اآلخر يتمتع بحقوق جوهرية لتوجيه األنشطة ذات الصلة  ،المنشأتين٪ من األسهم في كال ٦٥إلى أنه على الرغم من أنها تمتلك 

 .٢٣ا، راجع ايضاح رقم ايضً . خاضعان لسيطرة مشتركة المنشأتينكال ان   الدارةخلصت ا  عليه،وبناًء المنشأتين 
 

 
 اسم المنشأة 

 مقر العمل /  
 بلد التأسيس 

حصة الملكيّة المحتفظ بها  
 القيمة الدفترية  من قبل المجموعة 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
      استثمارات في مشاريع مشتركة 

السعودية شركة شيفرون فيليبس  ٪ ٥٠ المملكة العربية السعودية    ٥٠ ٪  ٥٣٦٬٦٩٨ ٦٨٤٬٤٢٢ 
٪ ٥٠ المملكة العربية السعودية  شركة الجبيل شيفرون فيليبس   ٥٠ ٪  ٦٩٩٬٧٣٩ ٧٧٥٬٠٦٣ 

 اروماتيكس ديستربيوشن كومباني (شركة منطقة حرة 
ذات مسؤلية محدودة)    ٪ ٥٠ اإلمارات العربية المتحدة    ٥٠ ٪  ٥٤٬٥٠٩ ١٢٣٬٠٧٢ 

٪   ٦٥ المملكة العربية السعودية  الشركة السعودية للبوليمرات    ٦٥   ٪  ٧٬٤٩٣٬٠٢٥ ٦٬٥٣٠٬٠٨٥ 
٪   ٦٥ اإلمارات العربية المتحدة  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع   ٦٥   ٪  ٥٩٤,٣٤٧ ٦١٧٬٣٠٦ 

    ٩٬٣٧٨٬٣١٨ ٨٬٧٢٩٬٩٤٨ 
 

 



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

١٩ 
  

 
 (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤

  

 (تتمة)استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٣- ٤
 

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

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

 

مليون لایر سعودي بموجب القرار   ٤١١  الشركة بمبلغ ء شركة شيفرون فيليبس السعودية تخفيض رأسمالقرر شركا،  ٢٠١٨خالل سنة  
.  ٢٠٢٠  سنةخالل    بذلك المتعلقة    النظامية اإلجراءات    استكمالهـ). تم    ١٤٣٩ذو الحجة    ٢٤(الموافق    ٢٠١٨سبتمبر    ٤الصادر بتاريخ  

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١ كما في شيفرون فيليبس السعوديةوقد تم سداد التخفيض في رأس المال بالكامل لمساهمي شركة 
 

شركة  إن    . السائلة  الوقود  البروبلين،  األساسية،  العضوية   الكيماوياتتتمثل أنشطة شركة الجبيل شيفرون فيليبس بشكل رئيسي في إنتاج    )ب(
رقم   تجاري  سجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  الجبيل  في  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  فيليبس  شيفرون  الجبيل 

   ).٢٠٠٣أغسطس   ٢٣هـ (الموافق  ١٤٢٤ اآلخرةجمادى  ٢٥بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٥٩٠١
 

مليون لایر سعودي بموجب القرار    ٩٩٤بمبلغ  الشركة    مالقرر شركاء شركة الجبيل شيفرون فيليبس تخفيض رأس،  ٢٠١٨خالل سنة  
  هـ).   ١٤٣٩ذو الحجة  ٢٤(الموافق  ٢٠١٨سبتمبر  ٤الصادر بتاريخ 

  

تحت الطلب إلى شركاء شركة    مستحقة  . يعتبر هذا التخفيض ذمم دائنة٢٠٢٠خالل سنةتم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك  
الجبيل شيفرون لية لدى شركة  ا القوائم المكانياتها المالية، وتم عرضها تحت بند المطلوبات المتداولة في  الجبيل شيفرون فيليبس وفقًا إلم

  ). ١٣يضاح رقم ، راجع ايًضا ا فيليبس (
 

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

 . ٤١٠٥رقم ، اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة دبي
 

للبوليمرات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الجبيل، المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري    السعودية إن الشركة    )د(
)، ولها فرع في الجبيل بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠٠٧ديسمبر    ٩هـ (الموافق    ١٤٢٨ذي القعدة    ٢٩بتاريخ    ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦رقم  

لشركة    .٢٠٥٥٠٠٩٠٦٥ الرئيسية  للبوليمرات الستتمثل األنشطة    واإليثيلين   الوقود  وزيت  المحركات  وقود  خليط  وبيع   إنتاج  في   عودية 
هي مشروع مشترك بين بتروكيم وشركة    الشركة . بروبيلين والبولي  الكثافة   ومنخفض   الكثافة   عالي إيثيلين والهيكسين والبولي  والبروبيلين

 شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة. 
 

مليار لایر    ١٫٤مليار لایر سعودي إلى    ٤٫٨، قرر مساهمو الشركة السعودية للبوليمرات تخفيض رأس مال الشركة من  ٢٠١٩خالل سنة  
ما أن التخفيض في  . ك٢٠٢١  ديسمبر  ٣١المنتهية في    السنةخفيض خالل  سعودي. تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا الت

مستحق الدفع عند الطلب، اعتماًدا على القدرات المالية للشركة، وبالتالي، يتم التعامل معه على أنه مطلوب  راس المال العائد الى الشركة  
 ).١٣ا، راجع ايضاح رقم ايضً للبوليمرات. (متداول في القوائم المالية للشركة السعودية 

 

بموجب رخصة تجارية صادرة من المنطقة    ٢٠١١فبراير    ١٥تم تأسيس شركة بوليمرات الخليج للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار دبي في    (ه)
تتمثل    ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.٤٢٠٦ EAبمطار دبي. العنوان المسجل للشركة هو المنطقة الحرة بمطار دبي، مكتب رقم    الحرة

البوليمر والمونومر وتوفير المستودعات الدولية. شركة  بوليمرات الخليج للتوزيع في تسهيل مبيعات منتجات    األنشطة الرئيسية لشركة 
الخليج للتوزيع هي موزع ل السعودية للبوليمرات وهي مشروع مشترك بين  ل بوليمرات  فيليبس العربية  و   بتروكيمشركة  شركة شيفرون 

  . للبتروكيماويات المحدودة 
 

 يلي حركة القيمة الدفترية لالستثمار في المشاريع المشتركة:  وفيما
٢٠٢١ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في     

 
شركة شيفرون  

 فيليبس السعودية 

 شركة الجبيل 
 شيفرون فيليبس

 

اروماتيكس 
 ديستربيوشن  

 كومباني 
الشركة السعودية  

 للبوليمرات 
شركة بوليمرات  

 المجموع  الخليج للتوزيع 
الرصيد االفتتاحي،  

٠٢٥٧٬٤٩٣٬ ٥٤٬٥٠٩ ٦٩٩٬٧٣٩ ٥٣٦٬٦٩٨ يناير  ١  ٣٤٧٥٩٤٬  ٩٬٣٧٨٬٣١٨ 
الحصة في صافي  

 ١٬٩٠٥٬٩٢٤ ١٤٤٬٨٣٤ ١٬٢٢٢٬٧٥٦ ١١٥٬٤٣٨ ٦٦٬٥٨٩ ٣٥٦٬٣٠٧  الربح  
صافي  الحصة في  

الدخل الشامل  
 ٨٬٧٩٢ - ٧٬٢٨٦ - ٧٠٩ ٧٩٧  خراآل

تخفيض في رأس  
) ٢٬٢٠٦٬١٠٠( -) ٢٬٢٠٦٬١٠٠( - - -  المال 

توزيعات أرباح  
مستلمة من  

) ٣٨٤٬٣٧٥() ١٢١٬٨٧٥( -) ٤٦٬٨٧٥( -) ٢١٥٬٦٢٥(  مشاريع مشتركة 
زكاة مستردة إلى  
 ٢٧٬٣٨٩ - ١٣٬١١٨ - ٨٬٠٢٦ ٦٬٢٤٥  مشاريع مشتركة 
الرصيد الختامي،  

 ٨٬٧٢٩٬٩٤٨ ٦١٧٬٣٠٦ ٦٬٥٣٠٬٠٨٥ ١٢٣٬٠٧٢ ٧٧٥٬٠٦٣ ٦٨٤٬٤٢٢  ديسمبر ٣١



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٠ 
  

  
  (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 
 (تتمة)استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٣- ٤
 

  (تتمة) وفيما يلي حركة القيمة الدفترية لالستثمار في المشاريع المشتركة:
 
  ٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  
شركة شيفرون  

  فيليبس السعودية 
  شركة الجبيل  

  شيفرون فيليبس

اروماتيكس 
  ديستربيوشن  

  كومباني 
الشركة السعودية  

  للبوليمرات 
شركة بوليمرات  

  المجموع   الخليج للتوزيع 
       
الرصيد االفتتاحي،  

  ١٠٬٠٢٨٬٦٣١  ٦٩٣٬٥٣٤  ٧٬٣٢٤٬٤٥٥  -  ١٬٢٦٦٬٢٥٢  ٧٤٤٬٣٩٠ يناير  ١
الحصة في صافي  

  ٢٥٣٬٥١٤  ٩٥٬٨١٣  ١٧٢٬٦٤٥  ٥٤٬٤٥٨  ) ٧١٬١٩٠( ١٬٧٨٨  (الخسارة)الربح 
صافي    الحصة في  

الشاملة    الخسارة
  ) ٣٣٬٩١٤(  -  ) ٢٠٬٨٦٠(  -  ) ٤٬٧١٤(  ) ٨٬٣٤٠(  خرى األ

  ٥١  -  - ٥١  -  -  رأس المال الصادر
  تخفيض في رأس 

  ) ٧٠٢٬٥٠٠(  -  -  -  ) ٤٩٦٬٨٧٥(  ) ٢٠٥٬٦٢٥(  المال   
  توزيعات أرباح  

مستلمة من  
  ) ١٩٥٬٠٠٠(  ) ١٩٥٬٠٠٠(  -  -  -  -  مشاريع مشتركة 

  مستردة إلى زكاة 
  ٢٧٬٥٣٦  -  ١٦٬٧٨٥  -  ٦٬٢٦٦  ٤٬٤٨٥  مشاريع مشتركة   

الرصيد الختامي،  
 ٩٬٣٧٨٬٣١٨ ٥٩٤٬٣٤٧ ٧٬٤٩٣٬٠٢٥ ٥٤٬٥٠٩ ٦٩٩٬٧٣٩ ٥٣٦٬٦٩٨  ديسمبر ٣١
 

المعروضة في   المبالغ  المفصح عنها  المعلومات  أدناه. تعكس  المشتركة  للمشاريع  الملخصة  المالية  المعلومات  توفير  للمشروع  يتم  المالية  القوائم 
 المشترك وليس حصة المجموعة في تلك المبالغ. 

  
 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة 

 

  شركة شيفرون فيليبس السعودية  شركة الجبيل شيفرون فيليبس
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    

     

 موجودات متداولة     
ه النقد وما يماثل ١٩٦٬١٤٨ ٦٣٥٬٦١٨ ٢٧٨٬٢٧٦ ٣١٣٬٤٧٨  

   موجودات متداولة اخرى ١٬٤١٩٬٣٥٣ ٩٣٨,٤٩٦ ١٬١٣٢٬٨٢٣ ١٬٠٢٨,١٨٩
 مجموع الموجودات المتداولة  ١٬٦١٥٬٥٠١ ١٬٥٧٤,١١٤ ١٬٤١١٬٠٩٩ ١٬٣٤١,٦٦٧

     
 موجودات غير متداولة  ٩٨٩٬١٦٤ ٩٧٠٬٦٨٨ ١٬٦٦٠٬٧٩٠ ١٬٨٤٩,٤٣٧

     
 مطلوبات متداولة     

)٩٨٧٬٢٣٦ (  )٧٣٦٬٩٤٦ (  )١٬٧٤٩٩٢ (  )٧٨٢٬٢٢٤ (  
 مطلوبات مالية (ما عدا الذمم  

 الدائنة التجارية) 
)٦٩٢٬٣٥١ (  )٦٨٩٬٧٥٧ (  )٣٩٢٬١٨١ (  )١٤٨٬٤٣٣ (  مطلوبات متداولة اخرى   
)١٬٦٧٩٬٥٨٧ (  )١٬٤٢٦٬٧٠٣ (  )١٤١١٬١٠٣٬ (  )٩٣٠٬٦٥٧ (   مجموع المطلوبات المتداولة 
     
 مطلوبات غير متداولة     

)٥٬٦٨٥ (  )٤٬٦٣٩ (  )٩٬١٧٦ (  )٨٢١ (  
 مطلوبات مالية (ما عدا الذمم  

 الدائنة التجارية) 
)١٢١٬٦٧٣ (  )١١٩٬٧١٢ (  )٢٠١٬٤٨٠ (  )٢٢٣٬٢٨٣ (  مطلوبات غير متداولة اخرى   
)١٢٧٬٣٥٨ (  )١٢٤٬٣٥١ (  )٢١٠٬٦٥٦ (  )٢٢٤٬١٠٤ (   مجموع المطلوبات غير المتداولة 
     

 صافي الموجودات   ١٬٤٤٩٬٩٠٤ ١٬٢٣١٬٠٠٥ ١٬٥٢٠٬٨٣٥ ١٬٣٨٤٬١٥٩



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢١ 
  

 
  (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 
 (تتمة)استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٣- ٤
 

(تتمة)  قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة  
 

  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني  الشركة السعودية للبوليمرات 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    

     

 موجودات متداولة     
ه النقد وما يماثل ٢٨٦٬٠٩١ ٨٢٬٦٣٩ ٥٩٨٬٧٢٩ ٧٩٢٬٣٠٨  

   موجودات متداولة اخرى ٥٠٨٬١١٧ ٤٤٨٬٩٦١ ١٬٩٢٣٬٤٧٨ ١٬٣٢٦٬٢٤٠
 مجموع الموجودات المتداولة  ٧٩٤٬٢٠٨ ٥٣١٬٦٠٠ ٢٬٥٢٢٬٢٠٧ ٢٬١١٨٬٥٤٨

     
 موجودات غير متداولة  - - ١٢٬٣٩٢٬٨٨٨ ١٣٬١٤٢٬٣١٠

     
 مطلوبات متداولة     

 )١٬٢٠٠٬٢٢٨(  )٣٬٠٢٣٬٩٥٥ (  )٤٢٢٬٥١٣ (  )٥٤٧٬٩٨٠ (  
 مطلوبات مالية (ما عدا الذمم الدائنة 

التجارية)   
)٥١٩٬٨٧٠ (  )٦٠٤٬١٧١ (  مطلوبات متداولة اخرى   - - 
)١٬٧٢٠٬٠٩٨ (  )٣٬٦٢٨٬١٢٦ (  )٤٢٢٬٥١٣ (  )٥٤٧٬٩٨٠ (  مجموع المطلوبات المتداولة 
     
 مطلوبات غير متداولة     

)١٬٥٣٦٬٠٨٣ (  )٧٩٩٬٤٢٥ (  - - 
 مطلوبات مالية (ما عدا الذمم الدائنة 

التجارية)   
)٦٠٩٬٥٩٧ (  )٦٥٣٬٩٤٤ (  )٧١ (  )٨٦ (  مطلوبات غير متداولة اخرى   
)٢٬١٤٥٬٦٨٠ (  )١٬٤٥٣٬٣٦٩ (  )٧١ (  )٨٦ (  مجموع المطلوبات غير المتداولة 
     

 صافي الموجودات   ٢٤٦٬١٤٢ ١٠٩٬٠١٦ ٩٬٨٣٣٬٦٠٠ ١١٬٣٩٥٬٠٨٠
  
  

  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع   
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
      

      موجودات متداولة 

  ١٢٢٬٩٢١  ٩٥٬٦٩٣  ه النقد وما يماثل
  ٩٤٦٬٢٣٤  ١٬٤٧٥٬١٧١    موجودات متداولة اخرى

  ١٬٠٦٩٬١٥٥  ١٬٥٧٠٬٨٦٤  مجموع الموجودات المتداولة 
      

  ١٬٣٧٦  ٣٠٤  متداولة موجودات غير 
      

      مطلوبات متداولة 
  ) ٨٨٬٥٧٩(  ) ٥٦٨٬٧٧٨(  مطلوبات مالية (ما عدا الذمم الدائنة التجارية)

  ) ٦٦٬٥٩٢(  ) ٥١٬٥٠٦(  مطلوبات متداولة اخرى  
  ) ١٥٥٬١٧١(  ) ٦٢٠٬٢٨٤(   مجموع المطلوبات المتداولة

      

      مطلوبات غير متداولة 
  ) ١٥(  -  الدائنة التجارية)مطلوبات مالية (ما عدا الذمم 
  ) ٩٦٤(  ) ١٬١٨٢(  مطلوبات غير متداولة اخرى  

  ) ٩٧٩(  ) ١٬١٨٢(   مجموع المطلوبات غير المتداولة
      

  ٩١٤٬٣٨١  ٩٤٩٬٧٠٢  صافي الموجودات  
 

   



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٢ 
  

 
  (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 
 (تتمة)استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٣- ٤
 

 :تسوية حصة المجموعة في المشاريع المشتركة كما هو مبين أدناه
 

  شركة شيفرون فيليبس السعودية  شركة الجبيل شيفرون فيليبس 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠ 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١ 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢٠ 
ديسمبر   ٣١

٢٠٢١ 
 

    
 

 صافي اصول المشاريع المشتركة   ١٬٤٤٩٬٩٠٤ ١٬٢٣١٬٠٠٥ ١٬٥٢٠٬٨٣٥ ١٬٣٨٤٬١٥٩
٥٠ ٪  ٥٠ ٪  ٥٠ ٪  ٥٠ ٪ المجموعة حصة    

٧٢٤٬٩٥٢ ٦١٥٬٥٠٣ ٧٦٠٬٤١٨ ٦٩٢٬٠٨٠  
بين المجموعة    االستبعادات - - - -  

٧٨٬٨٠٥( ١٤٬٦٤٥ ٧٬٦٥٩ ( )٤٠٬٥٣٠ (
بالزكاة / ضريبة الدخل الحالية فروق التوقيت في االعتراف   

وسدادها    
 القيمة الدفترية لالستثمارات   ٦٨٤٬٤٢٢ ٥٣٦٬٦٩٨ ٧٧٥٬٠٦٣ ٦٩٩٬٧٣٩

 

 
 اروماتيكس ديستربيوشن كومباني  الشركة السعودية للبوليمرات 

 
 

ديسمبر   ٣١
٢٠٢٠ 

ديسمبر   ٣١
٢٠٢١ 

ديسمبر   ٣١
٢٠٢٠ 

ديسمبر   ٣١
٢٠٢١ 

     

 صافي اصول المشاريع المشتركة   ٢٤٦٬١٤٢ ١٠٩٬٠١٦ ٩٬٨٣٣٬٦٠٠ ١١٬٣٩٥٬٠٨٠
٦٥ ٪٦٥ ٪  ٥٠ ٪  ٥٠ ٪ المجموعة حصة    

١٢٣٬٠٧٢ ٥٤٬٥٠٩ ٦٬٣٩١٬٨٤٠ ٧٬٤٠٦٬٨٠٢  
)٣٦٬٧٥٤ ( )٣٨٬٦٢٢ ( بين المجموعة    االستبعادات - -  

١٧٦٬٨٦٧ ١٢٢,٩٧٧ - - 
 فروق التوقيت في االعتراف بالزكاة / ضريبة الدخل الحالية 

 وسدادها 
 القيمة الدفترية لالستثمارات   ١٢٣٬٠٧٢ ٥٤٬٥٠٩ ٦٬٥٣٠٬٠٨٥ ٧٬٤٩٣,٠٢٥

 
 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع  
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
   

  ٩١٤٬٣٨١  ٩٤٩٬٧٠٢ صافي اصول المشاريع المشتركة  
  ٪ ٦٥  ٪ ٦٥  المجموعة حصة 

  ٥٩٤٬٣٤٧ ٦١٧٬٣٠٦ القيمة الدفترية لالستثمارات  
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة 
ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في    

  شركة شيفرون فيليبس السعودية  شركة الجبيل شيفرون فيليبس
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠  

     

 إيرادات من عقود مع العمالء   ٤٬٤٩٨٬٢٥٦ ٢٬٧٠٣٬٤٢٨ ٦٬٠١٩٬٢٥٣ ٣٬٨٧٦٬٨٨٥
 ايرادات تمويل   ٢٬٦١٨ ٧٬٥٩٠ ١٬٧٣٣ ٣٬٨١٤

)٢٩٣٬٤٧٩ ( )٢٧٠٬٢٨٦ ( )١٢٧٬٤٤٨ ( )١٣٤٬٦٠٥ (  االستهالك 
)٢٬٧١١ ( )٢٬٤٤٥ ( )٩٬١٠٥ ( )٥٬٣٥٥ (  التكاليف المالية  

١٦٬٠٥٠( ٥٬٨٧٦ ( )٩٬٣٤٥ ( )٨٠٬٦٤٠ ( (الدائنة) ضريبة الدخلومصروف الزكاة   
  

)١٢٢٬١٢٧ ( للسنة  (الخسارة) الربح ٦٣٤٬٢٢٣ ٢٣٬٢٥٤ ١٢٠٬٩٠٠  
)٨٬٤٨٧ ( ١٥٬٠١١( ١٬٢٧٥ ( خرى للسنة الشاملة األ  )الخسارةالربح ( ١٬٥٩٤  
)١٣٠٬٦١٤ ( للسنة   ى رخ األ  ة الشامل (الخسارة) مجموع الدخل ٦٣٥٬٨١٧ ٨٬٢٤٣ ١٢٢٬١٧٥  

  

  ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في   
  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
      

  ١٬٧٩٨٬٣٠١  ٤٬٢٣٦٬٥٩٣  إيرادات من عقود مع العمالء  
  -  ) ١٢٠(  االستهالك 

  -  ) ٤(  التكاليف المالية  
     

  ١٠٨٬٩١٥  ٢٣٠٬٨٧٦  للسنة  الربح
  -  -  للسنة  خر اآل الشامل الدخل

  ١٠٨٬٩١٥  ٢٣٠٬٨٧٦  مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٣ 
  

 
  (تتمة)حصص في منشآت أخرى  ٤
 
 (تتمة)استثمارات في مشاريع مشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٣- ٤
  

 (تتمة)  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة
  

ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في    
  الشركة السعودية للبوليمرات  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع 

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠  
     

 إيرادات من عقود مع العمالء   ٨٬٢٠١٬٢٨٤ ٥٬٥٣٢٬١٤٣ ٧٬٥٨٢٬٧٥١ ٤٬٩٤٤٬٩٨٦
 ايرادات تمويل   ٥٬٧١٩ ٢٠٬٥٣٩ ١٥ ٣٤

)١٬١٠٦ ( )١٬٠٧٣ (  )٨٧٥٬١٣٨ ( )٨٧١٬٣٤٦ (  االستهالك  
)٧٩ ( )٤ (  )٨٦٬٤٩٤ ( )٣٧٬٦٣٥ (  التكاليف المالية   

- - )٣٢٬٧٤٩ ( )١٧١٬٠٤٦ ( الدخل مصروف الزكاة ضريبة    
    
)١٤٧٬٤٠٥ (    الربح (الخسارة) للسنة ١٬٧٦٣٬٠٣٦ ٢٥٩٬٣٥٣ ٢٢٢٬٨٢١

- - )٢٩٬٨٤٧ ( الشاملة األخرى للسنة  )الخسارةالدخل ( ١٠٬٤٢٥  
)١٤٧٬٤٠٥ ( (الخسارة) الشاملة للسنة  الدخلمجموع  ١٬٧٧٣٬٤٦١ ٢٢٩٬٥٠٦ ٢٢٢٬٨٢١  

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

 
 كما في ٣١ ديسمبر  

٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  

 ٧٨٣٬٨٠٠ ٧٣٨٬٦٤٧ شركة شيفرون فيليبس السعودية 
 ١٬٠١١٬١٠٠ ٩٧١٬٧٦٢  شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

 - -  محدودة) ةمسؤولي اروماتيكس ديستربيوشن كومباني (شركة منطقة حرة ذات 
 ٥٩٣٬١٠٠ ١٬٢٥٦٬٠٨٣  الشركة السعودية للبوليمرات (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

 - -  شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة)
  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
 
  موجودات أخرى   ٥
 

للموظفين السعوديين  التي تكون  فوائد  بدون    قروض اإلسكان  األصول األخرى  تشمل برهون عقارية على  القروض    ويتم تأمين المؤهلين.  مقدمة 
  سنة.  ١٥يتم سداد القروض على أقساط شهرية خالل مدة أقصاها و بموجب برنامج ملكية منازل الموظفيناقتناؤها التي يتم  الممتلكات  

  
ضمن    يتم تضمين األقساط المستحقة خالل سنة واحدة والمبلغ المتوقع إطفاءه خالل سنة واحدة في "الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى" 

 األصول المتداولة. يتم عرض القيمة الدفترية في تاريخ التقرير على النحو التالي:
  

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح 
 (معدلة)     

     

 ٥٬١٩٥ ٤٬٩٨٦   الجزء الغير متداول المدرج ضمن الموجودات األخرى  
الجزء المتداول المدرج ضمن المدفوعات المقدمة والموجودات المتداولة  

 ٨٤٧ ١٬١٦٠ ٦  االخرى 
   ٦٬٠٤٢ ٦٬١٤٦ 

    
  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ضً اي(
  

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٤ 
  

 
  وموجودات متداولة أخرىمدفوعات مقدمة  ٦

 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ إيضاح  
 (معدلة)    
    

 ١,١٦١ ٩٢٧   مدفوعات مقدمة 
 ٨٤٧ ١٬١٦٠ ٥  الجزء المتداول   - قروض موظفين

 ٢٬٢٦٤ -   هامش نقدي مقابل ضمان بنكي
 ٢٬٢٤٠ ٢٬٢٤٢   إيرادات تمويل المرابحة المستحقة 

 ١٠٩ ١٦٣   ذمم مدينة أخرى 
  ٦٬٦٢١ ٤٬٤٩٢ 

 
للتعرض  ال   الحد األقصى  انخفضت قيمتها.  المتداولة األخرى على أصول  الموجودات  المقدمة  المدفوعات  المذكورة أعاله ضمن  الفئات  تتضمن 

  لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم المدينة المذكورة أعاله. 
  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
  
  يماثله نقد وما  ٧
 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
    

  ٣٩٬٨٢٢  ٣٦٬٨١١   نقد لدى البنوك 
  ٢٠  -   نقد في الصندوق 

  ١٬١٢٥٬٩٠٠  ١٬٧٧٧٬٠٠٠   قصيرة األجل مرابحة ودائع 
  ١٬١٦٥٬٧٤٢ ١٬٨١٣٬٨١١  
 

  أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع وتدر إيرادات تمويلية تجارية والتي تبلغ فترة استحقاقها ثالث  البنوك  ال دى  قصيرة األجل ل  المرابحة  يتم إيداع ودائع
ودائع المرابحة قصيرة األجل بفترات    .)سنويا  ٪٠٫٨٥إلى    ٪٠٬٤٥: من  ٢٠٢٠(  سنويا  ٪١٬٢٥إلى    ٪٠٬٣٥  من  يتراوحبمعدل    ةبأسعار تجاري

٪  ١٫٢٥٪ إلى  ٠٫٣٥بمعدالت تجارية تتراوح من  استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وأقل من اثني عشر شهًرا من تاريخ اإليداع تحقق إيرادات تمويل  
  : ال شيء). ٢٠٢٠سنويًا (

  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
  
  رأس المال  ٨
 

لایر سعودي   ١٠بمبلغ  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون سهم عادي كما في  ٤٥٠يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
  لكل سهم. 

  
  إحتياطي نظامي  ٩
 

من صافي الربح للسنة الى    ٪١٠على الشركة أن تحول    بموجب أحكام عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب
٪ من رأس مالها. إن االحتياطي النظامي المدرج في القوائم المالية الموحدة المرفقة هو  ٣٠  الى أن يعادل اإلحتياطي النظامي  اإلحتياطي النظامي

  االحتياطي النظامي الخاص للشركة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على الشركاء في الشركة حالياً. 
  

 التزامات منافع الموظفين ١٠
 

  وصف عام لخطة منافع الموظفين  ١- ١٠
 

منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية على اساس اخر راتب مع عدد السنوات الخدمة.  تطبق الشركة، خطة  
مسددة عند نهاية  تطبق خطة منافع مماثلة لما بعد انتهاء الخدمة لخطط المنافع المحددة المتمثلة بقوانين العمل وقوانين العمال. يتم احتساب المبالغ ال

ة بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما هو موضح  الخدم
  فع من قبل في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزام سداد المنا

أجرى خبير اكتواري مستقل آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين بموجب طريقة وحدة االئتمان المتوقعة   المجموعة عند استحقاقها عند انتهاء الخدمة.
 .للمجموعة ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 
 
 



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٥ 
  

  
 (تتمة) التزامات منافع الموظفين  ١٠

 
 ة الحركة في صافي المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي الموحد   ١٠-٢

  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  إيضاح  
 (معدلة)    
    

 ٢٠٬٥٤٧ ١٨٬٥٥١    يناير ١
 ٤٬٠٣٤ ١٬٤٦٦   تكلفة الخدمة الحالية 

 ٣٧٢ ٣٣٩  تكلفة التمويل 
(٨٬٦٤٨) (٢٠١)    منافع مدفوعة 

 ١٬٣٩١ - ١٣  تحويل من طرف ذي عالقة 
 ٨٥٥(١٩٠)    إعادة القياس 

 ١٨٬٥٥١ ١٩٬٩٦٥    ديسمبر ٣١
  

 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  ٣- ١٠
 

  اآلخر الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين: فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الدخل الشامل 
 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
    

 ٤٬٠٣٤ ١٬٤٦٦   تكلفة الخدمة الحالية 
 ٣٧٢ ٣٣٩   مصروف فائدة 

 ٤٬٤٠٦ ١,٨٠٥   مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة الموحدة 
    

     إعادة القياس 
 ٣٩١(١٬٢٨٠)    االفتراضات المالية الخسارة من التغير في (الربح) 

 ٤٦٤ ١٬٠٩٠   الخسارة من التغير في تعديالت الخبرة 
 ٨٥٥(١٩٠)    مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر الموحد 

 
  االفتراضات االكتوارية الرئيسية  ٤- ١٠

 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
    

٪٢٬٦   معدل الخصم   ١٬٧٪  
٪٣٬٠   معدل نمو الرواتب   ٣٬٠٪  

 
  حليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية ت  ٥-١٠

 
  األثر على التزامات منافع الموظفين   التغير في االفتراض  
 النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  

٢١٢٠     
أساس  نقطة ١٠٠  معدل الخصم  أساس  نقطة ١٠٠   )١٬٢٨٨ (  ١٬٤٣٦ 

أساس  نقطة ١٠٠  الرواتب معدل نمو  ) ١٬٢٩٥( ١٬٤١٦ نقطة أساس  ١٠٠   
 

  األثر على التزامات منافع الموظفين   التغير في االفتراض  
االفتراض  الزيادة في   النقص في االفتراض  الزيادة في االفتراض  النقص في االفتراض  

٢٠٢٠     
٢٥  معدل الخصم  نقطة أساس    ٢٥ نقطة أساس    )٥٠٢١٬ (  ١٬٣٩٨ 

٢٥  نمو الرواتب معدل  نقطة أساس    ٢٥ نقطة أساس    ١٬٢٤٧( ١٬٣٦٦ (  
 

ون  يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث ذلك، وقد تك
المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة  التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع  

فترة التقرير) قد تم تطبيقها عند حساب التي تحسب بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية  منافع نهاية    (القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 
  الخدمة. 

 



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٦ 
  

 
 (تتمة) التزامات منافع الموظفين  ١٠

 
  تحليل االستحقاق المتوقع  ٦- ١٠

 
  ).  واتسن ٨ - ٧٫٠ :٢٠٢٠( سنوات  ٧ يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة

  
  يوضح الجدول أدناه تحليل االستحقاق المتوقع لمنافع نهاية الخدمة غير المخصومة:

 

 
سنة  أقل من  

 واحدة 
  ٢ - ١بين 

 سنوات 
  ٥ - ٢بين 

 سنوات 
أكثر من خمس  

 المجموع  سنوات 
      

 ٣٧٬٩٢٤ ٢٩٬٧٤٢ ٤٬١١٨ ٢٬٠٣٤ ٢٬٠٣٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 ٣٣٬٨٢٧ ٢٦٬١٧٦ ٣٬٩٦٥ ١٬٧١٨ ١٬٩٦٨  (معدلة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (

 
 مستحقات ومطلوبات أخرى ١١

 
  ١٢٠٢  ٢٠٢٠ 
 (معدلة)    

    

 ١,٠٦٦ ٦٬٢٣٢   مصاريف مستحقة 
 ٥٬٩٠٧ ٥٬٠٩٥   رواتب ومنافع مستحقة 

 ٢٥٬٢١١ ٢٣,٥٩٣   أخرى   مطلوبات 
  ٣٢,١٨٤ ٣٤,٩٢٠ 

 
.)٢٣إيضاح  ، راجع ا ايضً (  
 

  بالزكاة وضريبة الدخل أمور تتعلق  ١٢
  

  الوعاء الزكوي  مكونات   ١-١٢
  

تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة ولكل شركة تابعة لها   الزكوي وضريبة الدخل على أساس غير موحد.تقوم الشركة بتقديم اإلقرار  
ً الربح  وفق نطام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق الشركاء والمخصصات في بداية السنة وصافي   خصومات صافي القيمة الدفترية    المعدل، ناقصا

  للممتلكات والمصنع والمعدات وبنود أخرى محددة. 
  

 مخصص زكاة   ٢- ١٢
  

   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
    

 ٤٤٩٬٠٤٢ ٤١٨٬٧٩٦   يناير   ١
 ٤٩٬٢٧٠ ١٠٣٬٥٤٢   للسنة  مخصص

) ٧٣٬٨٧٣(   تعديل يتعلق بالسنوات السابقة   )٣٥٬٣٩٤ (
  ١٣٬٨٧٦ ٢٩٬٦٦٩ 

) ٤٤٬١٢٢( (٨٥٬٢٩٠)    مدفوعات 
 ٤١٨٬٧٩٦ ٣٦٣٬١٧٥   ديسمبر   ٣١

  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
  

 المحمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة الزكاة مصروف   ٣-١٢
  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
    

) ٩٬٦٥٦( ٥٤٬٣١٠   زكاة الشركة 
 ٢٣٬٥٣٢) ٢٤٬٦٤١(   للبتروكيماويات زكاة الشركة الوطنية 

  ١٣٬٨٧٦ ٢٩٬٦٦٩ 
  

٪ على جميع مكونات الوعاء الزكوي باستثناء صافي الربح المعدل للسنة الخاصة بالشركاء السعوديين. الربح المعدل  ٢٫٥٧٨تستحق الزكاة بنسبة  
 ٪.٢٫٥يخضع للزكاة بنسبة 

 
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٧ 
  

 
  (تتمة)بالزكاة وضريبة الدخل أمور تتعلق  ١٢

 
  وضع الشهادات والربوط النهائية  ٤- ١٢

 
 وضع الربوط الخاصة بشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي   )أ(
  

ديسمبر    ٣١. قامت الشركة بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة لجميع السنوات حتى  ٢٠٢٠قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة إلى الهيئة حتى عام  
  على أساس مستقل.   ٢٠٠٦

  
مليون لایر سعودي. قامت    ٤٢٫٠مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠١٤إلى    ٢٠٠٧قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافية للسنوات من  

اإلضافي مع الهيئة، حيث تم بعد ذلك تحويل الدعوى إلى لجنة االعتراض االستئنافية، والتي تم استبدالها    الشركة بتقديم اعتراض على التزام الزكاة
  ركة. من قبل لجان ضريبية جديدة تندرج ضمن األمانة العامة للجان الضريبية ("األمانة"). وبناًء عليه، تقوم لجان األمانة بمراجعة دعوى الش

 
مليون    ٣٨٫٧تطالب بالتزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠١٨إلى    ٢٠١٥إصدار عدد من الربوط اإلضافية للسنوات من  قامت الهيئة ب  ٢٠٢٠خالل عام  

ام الزكاة  لایر سعودي. قامت الشركة بتقديم اعتراض ضد التزام الزكاة اإلضافي إلى الهيئة، وبعد ذلك تلقت الشركة تقييمات من الهيئة لتخفيض التز
  .٢٠٢١وقد قامت الشركة بتسوية المبلغ خالل عام  سعودي مليون لایر ١٧٫٠اإلضافي إلى 

  

مليون لایر سعودي. تقدمت الشركة    ١٥٫٧مع التزام زكاة إضافي قدره    ٢٠٢٠إلى    ٢٠١٩التقييمات لألعوام من    الهيئة ، رفعت  ٢٠٢١خالل عام  
مليون   ١٤٫٨لتخفيض التزام الزكاة اإلضافي إلى   الهيئةمن  معدلة، وبعد ذلك تلقت الشركة تقييمات الهيئة ضد التزام الزكاة اإلضافي إلى   باعتراض

مليون لایر خالل    ١٠٫٩والباقي    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة المنتهية في    ٣٫٩لشركة بتسوية  والتي قامت ا  سعودي، لایر  
  . ٢٠٢٢يناير 

  

  وضع الربوط الخاصة بشركة بتروكيم   )ب(
 

الهيئة لجميع السنوات حتى  قامت شركة بتروكيم بإنهاء موقفها الزكوي مع   .٢٠٢٠إقرارات الزكاة إلى الهيئة حتى عام  قامت شركة بتروكيم بتقديم  
  على أساس مستقل. قامت الهيئة بإصدار عدد من الربوط اإلضافية على النحو التالي:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  

ً مليون لایر سعودي. كانت بتروكيم قد قدمت    ٩٥٫٥مع التزام زكاة إضافي بقيمة    ٢٠١٣إلى    ٢٠١١التقييمات للسنوات من   الهيئة رفعت   اعتراضا
حكًما نهائيًا   األمانة العامة للجان الضريبية ، أصدرت اللجنة في ٢٠٢٠خالل عام   ة.  األمانة العامة للجان الضريبي التزام الزكاة االضافي لدى  ضد  

  ٢٫٢والرصيد المتبقي البالغ  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي خالل عام  ٣٫٥مليون لایر سعودي. دفعت بتروكيم   ٥٫٧بمبلغ  لهيئة لالتقييم المعدل  لصالح 
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة المنتهية في 

  
التزام  ضد    اعتراضاً سعودي. كانت بتروكيم قد قدمت    لایرمليون    ٢٠٤٫٢التزام زكاة إضافي بقيمة    ٢٠١٦إلى    ٢٠١٤للسنوات من  الهيئة  رفعت  

أصدرت    ، ٢٠٢١ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  األمانة العامة للجان الضريبية.    إلى   االعتراض  تحويلوبعد ذلك تم    ، الزكاة االضافي للهيئة
فيها من شركة   المعترضقرارها بقبول البنود  مة للجان الضريبية)  األمانة العا  المستوى األول من (لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية،  

بتقديم    كالهما، ،  والهيئة مليون لایر سعودي. قامت بتروكيم    ٩٢٫٥إلى    تخفيضها  تمعن هذه السنوات    الزكاة  التزامبتروكيم جزئياً، وبناًء عليه، فإن  
  .ينتظر الحكم النهائيألمانة العامة للجان الضريبية) ول المستوى النهائي ( الضريبية والمخالفات المنازعات في  االعتراض لجنةإلى  اعتراض

  
مليون لایر سعودي. كانت بتروكيم قد    ١٢٨٫٩مع التزام زكاة إضافي بقيمة    ٢٠١٨و  ٢٠١٧عن عامي    الربوط  الهيئة رفعت    ، ٢٠٢٠خالل عام  

االضافي  ضد    اعتراضاقدمت   الزكاة  تم  الهيئة إلىالتزام  ذلك  الضريبية.  إ   االعتراض  تحويل ، وبعد  للجان  العامة  األمانة  عام  لى    ، ٢٠٢٢خالل 
وبناًء عليه، تم تخفيض التزام    جزئياً، لشركة بتروكيم   المعترض عليهابقبول البنود  حكمها لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية أصدرت

في    الضريبية  والمخالفات  المنازعات  في االعتراض  لجنة إلى  اعتراضمليون لایر سعودي. تعتزم بتروكيم تقديم    ٩١٫٨الزكاة عن هذه السنوات إلى  
  .غضون الوقت المحدد

  
  باعتراضمليون لایر سعودي. تقدمت بتروكيم    ٩٫٢مع التزام زكاة إضافي قدره    ٢٠٢٠و  ٢٠١٩عن عامي    الربوط ، رفعت الهيئة  ٢٠٢١خالل عام  

  الزكاة اإلضافي إلى الهيئة وينتظر قرار الهيئة.  التزامضد 
  

 عالقة معامالت وأرصدة مع أطراف ذات  ١٣
 

  "أطراف ذات عالقة"). لدى المجموعة معامالت مع شركائها وشركاتهم الشقيقة (مجتمعين 
 
قة  تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة العليا. كما تتضمن األطراف ذات العال

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

  فيما يلي أهم المعامالت التي قامت بها المجموعة مع األطراف ذات العالقة:   )أ(
  

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  طبيعة المعامالت   األطراف ذات العالقة 
 (معدلة)      

     مشروع مشترك: 
 -  ٢٬٢٠٦٬١٠٠  تخفيض رأس المال   الشركة السعودية للبوليمرات 

 ٢٠٥٬٦٢٥  -  تخفيض رأس المال   شركة شيفرون فيليبس السعودية  
  ٤٩٦٬٨٧٥  -  تخفيض رأس المال   شركة الجبيل شيفرون فيليبس 

  ) ٥١(  -  رأس المال  في مساهمة  اروماتيكس ديستربيوشن كومباني 
  ١٬٣٩١  -  التزامات مزايا الموظف  تحويل شركة بوليمرات الخليج للتوزيع 

  

  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٨ 
  

 
  (تتمة)  عالقةمعامالت وأرصدة مع أطراف ذات  ١٣

 
  تعويضات موظفي اإلدارة العليا:    )ب(

 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
 

 

  

 ١٩٬٥٨٨ ٢١٬٣٩٦   رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 
 ٣٬٥٤٧ ١٬٨٩٢   الموظفين التزامات منافع 

  ٢٣٬١٣٥ ٢٣٬٢٨٨ 
 

  من أطراف ذات عالقة  مطلوب .١
 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
    

 ١١١٬٨٧٥ -   شركة شيفرون فيليبس السعودية 
 ٤٩٦٬٨٧٥ ٢٧١٬٨٧٥   شركة الجبيل شيفرون فيليبس 
 - ٩٨٧٬٦٨٦   الشركة السعودية للبوليمرات 

  ٦٠٨٬٧٥٠ ١٬٢٥٩٬٥٦١ 
 

  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
 

  إلى أطراف ذات عالقة  مطلوب .٢
 

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)     

     

 ٥١ ٥١   شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة 
  

  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
 

  مصاريف عمومية وإدارية ١٤
  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)    
    

 ٣١٬٥٤٠ ٢٧٬٣٣٩   رواتب ومنافع 
 ٨٬٥٢٤ ٢٦٬١٤٢   مهنية أتعاب 

 ٢٧ ٤٬٣٧٦   ضريبة استقطاع 
 ٦٬٩٣٧ ٣٬٠٠٠   تبرعات  

 ١٬٤٣٦ ١٬٥٠١   إيجار 
 ٨٠٣ ٧٨٣   استهالك  

 ٣٬٠٣٣ ٥٬٩٦٩   أخرى
  ٥٢٬٣٠٠ ٦٩٬١١٠ 

 

  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (

 
  إيرادات تمويل    ١٥

  

   ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 (معدلة)     

     

١١٬٢٣٥ ١٠٬٤٤٥   التمويل من الودائع قصيرة األجل إيرادات 
٨٬٧٧٠ -   دخل التمويل على القروض لمشروع مشترك

 ٢٠٬٠٠٥ ١٠٬٤٤٥ 
 

 ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
 

  بالصافي  -إيرادات أخرى  ١٦
  

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١  إيضاح  
 (معدلة)     

     

(١٬١٥١)  - ٤  الخسارة من تعديل القرض المساند من طرف ذي عالقة 
 - ٨٠   الممتلكات والمعدات  استبعاداتربح من 

 ١٬٢٣٦ ٤٤٢   بالصافي  –أخرى 
 ٨٥ ٥٢٢ 

 

  .)٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٢٩  
  

 
  ربحية السهم األساسية والمخفّضة  ١٧

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

  السنة. وبما أن المجموعة ليس لديها أي أسهم محتملة مخفضة، فإن ربحية السهم المخفّضة هي نفس ربحية السهم األساسية. 
  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

    

 ٩١٬٦٤٥ ١٬١٣٦٬٢٧٢   ربح السنة 
األسهم العادية المستخدم في احتساب ربحية السهم  المتوسط المرجح لعدد  
  األساسية والمخفّضة 

 
٤٥٠٬٠٠٠ ٤٥٠٬٠٠٠ 

 ٠٫٢٠ ٢٫٥٣   ربحية السهم 
  

  توزيعات أرباح  ١٨
  

لایر سعودي    ٠٫٥٠مليون لایر سعودي (  ٢٢٥٫٠، وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح بقيمة  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  
مليون لایر سعودي المتعلقة بتوزيعات    ٢٢٤٫٨مليون لایر سعودي خالل العام، ودفعت أيًضا توزيعات أرباح بقيمة    ٢٢٣٬٤الواحد) والتي تم دفع  للسهم  

ديسمبر   ٣١لایر سعودي للسهم الواحد) (  ٠٫٥٠(  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي والتي تم اإلعالن عنها والموافقة عليها في عام    ٢٢٥٬٠أرباح بقيمة  
مليون    ٣٣٧٫٥لایر سعودي للسهم الواحد) والتي تم دفعها بالكامل خالل العام وتوزيعات أرباح قدرها    ٠٫٥٠مليون لایر سعودي (  ٢٢٥٫٠:  ٢٠٢٠

 ).٢٠١٩لایر سعودي للسهم الواحد) المعلن عنها والتي تمت الموافقة عليها في عام  ٠٫٧٥لایر سعودي (
  

  ٠٫٧٥مليون لایر سعودي (  ٣٦٠٫٠، وافق مساهمو بتروكيم على توزيعات أرباح بمبلغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  خالل السنة المنتهية    ذلك، عالوة على  
للسهم    لایر سعودي  ٠٫٥٠مليون لایر سعودي (  ٢٤٠٫٠:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(.  )، والتي تم دفعها بالكامل خالل العاملسهم الواحدلایر سعودي ل

  ة). الواحد) والتي تم دفعها بالكامل خالل السن
  

  القطاعية  التقارير ١٩
 

  يقعان ضمن  ينتشغيلي  ينالمجموعة أن جميع أنشطة وعمليات المجموعة تتكون من قطاعفيما يتعلق بتقييم األداء وتخصيص الموارد، ترى إدارة  
 . قطاع البتروكيماويات 

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

 
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
    

٪ ٢٠   محلياً/ الشرق األوسط    ٪٢٨ 
 ٤٨٪  ٤٩٪    آسيا 

 ٢٤٪  ٣١٪    أوروبا / أفريقيا 
   ٪١٠٠٪  ١٠٠ 
    
    

 ٤٨٪  ٤٥٪    محلياً/ الشرق األوسط 
 ٣٠٪  ٢٦٪    آسيا 

 ٢٢٪  ٢٩٪    أوروبا / أفريقيا 
   ٪١٠٠٪  ١٠٠ 
  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣٠   
  

 
  إدارة المخاطر المالية  ٢٠

 

   عوامل المخاطر المالية  ١-٢٠
 

سعر الفائدة على  تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر  
دم  م على عالقيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر بشكٍل عا

من قبل اإلدارة    إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر
  وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

 
أعاله وأهداف المجموعة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة  يستعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعّرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة  

   المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية الموحدة.
 

دى المجموعة. كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات  يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن تصميم ومراقبة هيكل إدارة المخاطر ل
   إدارة المخاطر لدى المجموعة والرقابة عليها.

 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها  

مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.  مع االلتزام بتلك الحدود. تتم  
ن يدرك  تهدف المجموعة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أ

   اة على عاتقه.مهامه والمسؤوليات الملق
 

تقوم  تتولى لجنة المراجعة لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر المجموعة، كما  
الداخلية بمساعدة لجنة المراجعة  بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم الرقابة 

ير بنتائج  في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع القسم بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات إدارة المخاطر وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقار
 المراجعة إلى لجنة المراجعة. 

  
  مخاطر السوق   )أ(

 
  مخاطر العملة  ) ١( 
 

التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت المجموعة بشكل  إن مخاطر العملة هي مخاطر  
  العملة على األدوات المالية غير جوهري.المجموعة أن التعّرض لمخاطر  االدارة  تعقد  رئيسي باللایر السعودي.

  
  والتدفقات النقدية مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة   ) ٢( 
 

ديسمبر    ٣١خالل   التغير في القيمة أو التدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التقلبات في أسعار الفائدة في السوق.إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر  
ي). ومع ذلك، فقد تم االتفاق  مليار لایر سعود   ١٬١٣:  ٢٠٢٠مليار لایر سعودي (  ١٬٧٨، كان لدى المجموعة موجودات مالية تحمل فائدة  ٢٠٢١

  على أسعار الفائدة مع المؤسسات المالية المعنية. 
 
  مخاطر األسعار  ) ٣( 
 

أداة  مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض قيمة أداة مالية لتقلبات نتيجة لتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة ب
إن الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة غير معرضة    .امل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق معينة أو بالجهة التي أصدرتها أو بعو

  لمخاطر األسعار.
 
  مخاطر االئتمان   )ب(
 

المدرجة بالتكلفة    .دينة أخرىوذمم م  واألطراف ذات العالقة ومستحقات من الموظفين تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يماثله والذمم المدينة القائمة  
  .المطفأة بما في ذلك الذمم المدينة القائمة 

 
بالتزاماتها الت المقابلة عن الوفاء  التقرير إذا ما أخفقت األطراف  التي يتم إثباتها في تاريخ  المالية  االئتمان الخسارة  عاقدية. إن الحد  تمثل مخاطر 

  ية. ة للموجودات المال ييمة الدفترقال يساوياألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
  

 من أطراف ذات عالقة:  مطلوب
 

عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لديها سمات    يرتبطاالئتمان عندما   ينشأ تركيز مخاطر
  تشيرة أو غيرها.  اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتسبب في قدرتها على الوفاء بااللتزامات التعاقدية التي تتأثر بالمثل بالتغيرات في السياسة االقتصادي

. كما  ظروف تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة
ل  شركة شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيو   الشركة السعودية للبوليمراتكانت جميع المبالغ مستحقة من    ، ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  

 ).١٣(ايًضا، راجع ايضاح رقم  شيفرون فيليبس. 
  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣١ 
  

 
  (تتمة)  إدارة المخاطر المالية ٢٠

 

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية  ١-٢٠
  
  (تتمة)  مخاطر االئتمان  )ب(
  

المجموعة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مناسبة وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم   المجموعة النهج المبسط لمخصص  وضعت  المدينة. تطبق 
، والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى  ٩  رقم  الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية 

ية. بالنسبة للمستحق من أرصدة األطراف ذات العالقة  لجميع المستحقات من أرصدة األطراف ذات العالقة الناشئة عن المعامالت التجار  االعمار
  لمتوقعة: الناشئة عن المعامالت غير التجارية، تستخدم المجموعة معايير التدريج التالية عند استخدام النهج العام لتقدير الخسائر االئتمانية ا 

  
  عند االعتراف األولي، يتم تخصيص المرحلة األولى لألصل المالي; 
  تواريخ القياس الالحقة، سيتم تصنيف األصل المالي فيفي : 
  

إذا كانت في تاريخ التقرير لم تكن منخفضة القيمة االئتمانية ولم تزداد مخاطر االئتمان   )، شهًرا ١٢(الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  ١) المرحلة ١
 المنخفضة؛ئتمان بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي أو كانت تنتمي إلى محفظة مخاطر اال

 
إذا لم تكن القيمة    )، يوًما متأخرة السداد أو تم تخفيض تصنيف مخاطر الطرف المقابل إلى الدرجة غير االستثمارية  ٣٠(أكثر من    ٢) المرحلة  ٢

 أو  األولي؛ االئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير ولم تزداد مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ االعتراف 
 
 إذا كانت في تاريخ التقرير متضررة من االئتمان.  )، + يوًما متأخرة أو في حالة التعثر٣٦٥( ٣) المرحلة ٣
 

مع األخذ في االعتبار أوضاعهم    المقابلة، تحدد عملية تقييم المخاطر الداخلية جودة االئتمان لألطراف    العالقة، بالنسبة للمستحق من األطراف ذات  
رى. يتم وضع حدود المخاطر الفردية على أساس تصنيفات الجدارة االئتمانية الداخلية أو الخارجية وفقًا للحدود  المالية وخبراتهم السابقة وعوامل أخ

ال توجد افتراضات قد يتسبب فيها أي تغيير محتمل معقول في حدوث تغيير جوهري في    ، ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١التي تضعها اإلدارة. كما في  
 على المستحق من األطراف ذات العالقة. مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

 
لعالقة  تعتبر مخاطر االئتمان على األطراف ذات العالقة في حدها األدنى حيث تقوم اإلدارة بمراقبة وتسوية المبالغ المستحقة من األطراف ذات ا

  ٣١األداء من قبل هذه األطراف ذات العالقة. في  على أساس منتظم وال تعتبر قابلية االسترداد مشكوك فيها. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم  
وكان مخصص الخسائر االئتمانية    ١كان الجزء غير التجاري من الرصيد المستحق من األطراف ذات العالقة في المرحلة    ، ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر  

  المتوقعة على المستحق من األطراف ذات العالقة غير جوهري. 
  

 األصول المالية األخرى: 
 

دما  تشتمل الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة على قروض للموظفين وذمم مدينة أخرى. تعتبر األدوات ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عن
قريب.  اليكون لديها مخاطر منخفضة في التخلف عن السداد ويكون للمصدر قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى  

كان مخصص    ، ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١تأخذ اإلدارة في االعتبار "مخاطر االئتمان المنخفضة" للقرض للموظفين والذمم المدينة األخرى. في  
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية األخرى غير جوهري. 

 
 نقدا في البنك: 

 
التصني   للبنوك، بالنسبة   ذات  األطراف  قبول  قب  ب-١ف  يتم  من  العالمية  البنوك  تصنيفات  هو حسب  المعلن  التصنيف  عام.  مودي  بشكل  خدمة  ل 

، كان بدل الخسائر االئتمانية  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم األداء من قبل هؤالء األطراف المقابلة. في  للمستثمرين
  لنقد في البنك غير جوهري.المتوقعة على ا

  
 
  

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣٢ 
  

  
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية  ٢٠

 

  (تتمة)  عوامل المخاطر المالية ١- ٢٠
  
  السيولة  مخاطر  ) ج(
 

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة  مخاطر السيولة هي  
من الظروف  السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل  

   لعادية واالستثنائية، دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة المجموعة.ا
 

مات المالية.  وعادة ما تعمل المجموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزا
  تمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية. ويستثنى من ذلك التأثير المح 

 
 في تاريخ التقرير أقل من سنة واحدة.  على أساس فترة االستحقاق التعاقدية المتبقية  للمجموعةاستحقاق المطلوبات المالية  

  
  إدارة مخاطر رأس المال   ٢-٢٠

 
المجموعة عند إدارة رأس   والمنافع  تتمثل أهداف  للشركاء  المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد  قدرة  الحفاظ على  المال في 

للحفاظ على هيكل رأس المال أو   ألصحاب المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
يتم احتساب    بيع اصول لتخفيض القروض.ء بزيادة مبلغ مساهمات رأس المال أو إصدار حصص جديدة أو  تعديله، يمكن أن تقوم المجموعة والشركا

  . ةالمركز المالي الموحد  قائمةإجمالي رأس المال للمجموعة على أنه "إجمالي حقوق الملكية" كما هو موضح في 
  

  المجموعة أي دين. ، لم يكن على ٢٠٢٠و ٢٠٢١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
  

  تقدير القيمة العادلة  ٣- ٢٠
 

يخ  القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تار
للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر  القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً 

  عدم الوفاء به. 
 

وهري بما في  لدى المجموعة ممارسات ثابتة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. وتضطلع اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن مراقبة قياس القيم العادلة الج
   ذلك القيم العادلة من المستوى الثالث.

 
اإلدارة بمراجعة المدخالت التي ال يمكن رصدها وتعديالت التقييم بشكل منتظم وتستخدم خدمات طرف ثالث يكون خبيراً في التقييم العادل    تقوم

تقوم  لة، ف لألوراق المالية غير المدرجة. وفي حال تم استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار الوسطاء أو خدمات التسعير، في قياس القيم العاد
ر الدولية للتقرير  اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من الطرف الثالث لتأييد االستنتاج الذي ينص على أن هذا التقييم يستوفي متطلبات المعايي

  تصنيف هذا التقييم بموجبه. المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب أن يتم 
 

العادلة  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة بيانات السوق التي يمكن رصدها بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم 
  م على النحو التالي: إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقيي

 
  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات او مطلوبات مماثلة.  –  ١المستوى  ●
والتي يمكن مالحظتها بالنسبة لألصل أو االلتزام، إما    ١المدخالت األخرى غير األسعار المدرجة المدرجة في المستوى  :  ٢المستوى   ●

  األسعار) أو غير مباشر (مشتقة من األسعار). بشكل مباشر (مثل  
  مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (مدخالت غير قابلة للرصد).: ٣المستوى  ●
 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع ضمن مستويات مختلفة من  
  القيمة العادلة في مجمله ضمن نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى يُعد مهماً لمجمل القياس. 

 
  تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يحدث التغيير خاللها.  

  
حمل أسعار  األجل وتيشير التقييم إلى أن القيمة العادلة لألدوات المالية للشركة تقارب قيمها الدفترية حيث أن األدوات المالية الحالية بطبيعتها قصيرة  

  شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي.   ١٢فائدة بناء على األسعار السائدة في السوق، ويتوقع تحقيقها بقيمتها الدفترية الحالية خالل 
  
  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
  
  

  



  التابعة  وشركتها   الصناعي لالستثمار  السعودية المجموعة شركة 
   )سعودية مساهمة   شركة(
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٣٣ 
  

  
  األدوات المالية  ٢١

 
  إن األدوات المالية مفصلة حسب فئة القياس في الجدول أدناه: 

  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 (معدلة)    
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 ٥٬١٩٥ ٤٬٩٨٦  موجودات اخرى 
 ٣٬٠٨٧ ٣٬٤٠٢  مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 ٦٠٨٬٧٥٠ ١٬٢٥٩٬٥٦١  أطراف ذات عالقة مطلوب من 
 ١٬١٦٥٬٧٤٢ ١٬٨١٣٬٨١١  نقد وما يماثله 

 ١٬٧٨٢٬٧٧٤ ٣٬٠٨١٬٧٦٠  المجموع 

    
    مالية بالتكلفة المطفأة  مطلوبات

 ٥١ ٥١  مطلوب الى أطراف ذات عالقة 
 ٣٢٬١٨٤ ٣٤٬٩٢٠  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 ٢٢٥٬٠٠٠ -  توزيعات أرباح مستحقة 
 ٢٥٧٬٢٣٥ ٣٤٬٩٧١  المجموع 

    

  ).٢٣إيضاح ا، راجع ايضً (
 

  مطلوبات محتملة وارتباطات    ٢٢
 

لایر    مليون  ٢٫٤المجموعة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية صادرة في سياق األعمال العادية بمبلغ    كان لدى ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  
 ). شيء ال :٢٠٢١سعودي (

  
 .٢٣أيضا، انظر ايضاح رقم 

 
 تعديل ٢٣

  
الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع    للمجموعة، بتوحيد  ةوهي شركة تابع  ، قامت شركة بتروكيم، ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١حتى  

  ٣٠خالل الثالثة أشهر المنتهية في    على كل من الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع.  ةسيطر  لديها  بأن  تقييمبناًء على  
نصوص عليها في الوثائق التأسيسية بين الشركاء وخلصت إلى أن بتروكيم  تقييم في ضوء الترتيبات التعاقدية المالأعادت بتروكيم  ،  ٢٠٢١سبتمبر  

  ١١"القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ١٠رقم  مارست حق السيطرة المشتركة مع مراعات المعيار الدولي للتقرير المالي  
بة عن االستثمارات في الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج كاستثمارات  "الترتيبات المشتركة". نتيجة لذلك، قامت بتروكيم بالمحاس
االستثمارات في    ههذ ل. وبناًء عليه، أدرجت المجموعة تعديًال  المالية لشركة بتروكيم   القوائمفي مشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية في  

شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  مساهمي  ديل أي أثر على مجموع حقوق الملكية العائدة إلى  هذه القوائم المالية الموحدة. لم يكن للتع 
   :أدى هذا التعديل إلى التغييرات التالية وصافي الدخل وربحية السهم (األساسي والمخفض). 

 

 



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣٤ 
  

  
 (تتمة)  تعديل ٢٣

  
  في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ في ١يناير ٢٠٢٠

 قائمة المركز المالي الموحدة  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت 
       

 الموجودات       
 موجودات غير متداولة       

(١٤٬١٧٤٬١٣١)  ١٬٧٦٦ ١٢٬٩٤٩٬٧١٠( ١٬٥٣٩ ١٤٬١٧٥٬٨٩٧ (  ممتلكات ومصنع ومعدات  ١٢٬٩٥١٬٢٤٩

١٬٢٩٠٬٩٤٦ ٨٬٠٨٧٬٣٧٢ ٩٬٣٧٨٬٣١٨ ٢٬٠١٠٬٦٤٢ ٨٬٠١٧٬٩٨٩ ١٠٬٠٢٨٬٦٣١ 
استثمارات في مشاريع مشتركة محتسبة باستخدام طريقة حقوق  

 الملكية 
(١٣٤٬٧١٣)  ٦٬٢٦٧ ١٣٠٬٧١٠( ٥٬١٩٥ ١٤٠٬٩٨٠ (  موجودات أخرى  ١٣٥٬٩٠٥

-  (٦٩٬٢٨٠) ٦٣٬٢٦٦( - ٦٩٬٢٨٠ (  موجودات حق االستخدام  ٦٣٬٢٦٦
 قرض مساند الى مشروع مشترك  - - - - ٣٣٩٬٢٩١ ٣٣٩٬٢٩١

(٦٬٠٢٠٬٨٤٤)  ١٠٬٣٧٥٬٩٥٥ ٥٬٠٥٦٬٣١٤( ٩٬٣٨٥٬٠٥٢ ١٦٬٣٩٦٬٧٩٩ (  مجموع الموجودات الغير  متداولة  ١٤٬٤٤١٬٣٦٦
       

 موجودات متداولة       
-  (٩٠٦٬٠٩٧) ٧٨٤٬٨٨٣( - ٩٠٦٬٠٩٧ (  ذمم مدينة تجارية  ٧٨٤٬٨٨٣
-  (٩١٥٬٠٥٣) ١٬٠١٣٬٣٩٠( - ٩١٥٬٠٥٣ (  مخزون ١٬٠١٣٬٣٩٠

(٨١٬٨٤٣)  ١١٬٩٠٢ ١٤١٬٠٠٠( ٦٬٦٢١ ٩٣٬٧٤٥ (  مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى ١٤٧٬٦٢١
(٢٦٣٬٩٦٠)  ٩٦٠ ٢٢٩٬٤٨١( ٦٠٨٬٧٥٠ ٢٦٤٬٩٢٠ (  مطلوب من أطراف ذات عالقة  ٨٣٨٬٢٣١

(٢٬٣٤١٬٥٥١)  ١٬٣١٦٬٨٣٣ ٩١٥٬٢٢٩( ١٬١٦٥٬٧٤٢ ٣٬٦٥٨٬٣٨٤ (  نقد وما يماثله  ٢٬٠٨٠٬٩٧١
(٤٬٥٠٨٬٥٠٤)  ١٬٣٢٩٬٦٩٥ ٣٬٠٨٣٬٩٨٣( ١٬٧٨١٬١١٣ ٥٬٨٣٨٬١٩٩ (  مجموع الموجودات المتداولة  ٤٬٨٦٥٬٠٩٦

(١٠٬٥٢٩٬٣٤٨)  ١١٬٧٠٥٬٦٥٠ ٨٬١٤٠٬٢٩٧( ١١٬١٦٦٬١٦٥ ٢٢٬٢٣٤٬٩٩٨ (  مجموع الموجودات  ١٩٬٣٠٦٬٤٦٢
       

 حقوق الملكية  والمطلوبات       
 حقوق الملكية       

 رأس المال   ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ - ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ٤٬٥٠٠٬٠٠٠ - ٤٬٥٠٠٬٠٠٠
 احتياطي نظامي   ٩٠٦٬٣٠١ - ٩٠٦٬٣٠١ ٨٩٧٬١٣٦ - ٨٩٧٬١٣٦

 ارباح مبقاة   ١٬٠٠٥٬٣٥٩ - ١٬٠٠٥٬٣٥٩ ١٬٣٩٦٬٧٨٩ - ١٬٣٩٦٬٧٨٩

٦٬٤١١٬٦٦٠ - ٦٬٤١١٬٦٦٠ ٦٬٧٩٣٬٩٢٥ - ٦٬٧٩٣٬٩٢٥ 
حقوق الملكية العائدة الى مساهمي شركة المجموعة السعودية  

 لالستثمار الصناعي   
       

٤٬١٦١٬٧٤٧( ٤٬٠٥٩٬٩٢٣ ٨٬١٧٤٬٤٢٢ (٤٬٠٩٩٬٠٥١) ٤٬٠٧٥٬٣٧١ (  حصة غير مسيطرة  ٨٬٢٢١٬٦٧٠
٤٬١٦١٬٧٤٧( ١٠٬٤٧١٬٥٨٣ ١٤٬٩٦٨٬٣٤٧ (٤٬٠٩٩٬٠٥١)  ١٠٬٨٦٩٬٢٩٦ (  مجموع حقوق الملكية   ١٤٬٦٣٣٬٣٣٠

 (تتمة)



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣٥ 
 

 
 (تتمة)  تعديل ٢٣

  
٢٠٢٠يناير  ١في    في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

(تتمة)  قائمة المركز المالي الموحدة  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت  كما أدرجت سابقًا  التعديل  مثلما ُعّدلت   
       
 المطلوبات        
 مطلوبات غير متداولة       

-  (٣٬٤٣٥٬١٣٥) ١٬٤٩٣٬٨٥٤( - ٣٬٤٣٥٬١٣٥ (  قروض طويلة األجل  ١٬٤٩٣٬٨٥٤
-  (٥٢٬٠٩٧) ٤٢٬٢٤٤( - ٥٢٬٠٩٧ (  مطلوبات إيجارية  ٤٢٬٢٤٤
-  (٣٢٦٬٢٧٣) ٢٩٨٬٦٩٦( - ٣٢٦٬٢٧٣ (  مطلوبات ضريبة مؤجلة - بالصافي  ٢٩٨٬٦٩٦

(٢٤٩٬٥٤٧)  ٢٠٬٥٤٧ ٣١١٬٨٦٥( ١٨٬٥٥١ ٢٧٠٬٠٩٤ (  التزامات منافع الموظفين  ٣٣٠٬٤١٦
-  (١٨٢٬٦٩٦)  قرض ثانوي من حصة غير مسيطرة  - - - ١٨٢٬٦٩٦

(٤٬٢٤٥٬٧٤٨)  ٢٠٬٥٤٧ ٢٬١٤٦٬٦٥٩( ١٨٬٥٥١ ٤٬٢٦٦٬٢٩٥ (  مجموع المطلوبات الغير متداولة  ٢٬١٦٥٬٢١٠
       
 مطلوبات متداولة        

- )٢٠٣٬٤٦٧ ( ٣٠٠٬٩٧٥( - ٢٠٣٬٤٦٧ (  ذمم دائنة تجارية  ٣٠٠٬٩٧٥
٣٣٥٬٠٣٩( ٢٩٬٢٦٥ ( ٣٦٠٬١٨٣( ٣٢٬١٨٤ ٣٦٤٬٣٠٤ (  مستحقات ومطلوبات أخرى  ٣٩٢٬٣٦٧

-  (٢٠٦٬٨٨٥) ١٩٨٬٨٣٣( ٥١ ٢٠٦٬٨٨٥ (  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ١٩٨٬٨٨٤
 توزيعات ارباح مستحقة  ٢٢٥٬٠٠٠ - ٢٢٥٬٠٠٠ ٣٣٧٬٥٠٠ - ٣٣٧٬٥٠٠

-  (١٬٢١٠٬٤٢٥) ٧٤٣٬٢٥٤( - ١٬٢١٠٬٤٢٥ (  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل ٧٤٣٬٢٥٤
-  (١٢٬٩١٧) ٢٣٬١٨٧( - ١٢٬٩١٧ (  الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية ٢٣٬١٨٧

(٢١٥٬٨١٦)  ٤٤٩٬٠٤٢ ٢٠٥٬٤٥٩( ٤١٨٬٧٩٦ ٦٦٤٬٨٥٨ (  الزكاة وضريبة الدخل  ٦٢٤٬٢٥٥
(٢٬١٨٤٬٥٤٩)  ٨١٥٬٨٠٧ ١٬٨٣١٬٨٩١( ٦٧٦٬٠٣١ ٣٬٠٠٠٬٣٥٦ (  مجموع المطلوبات المتداولة   ٢٬٥٠٧٬٩٢٢

       
(٦٬٤٣٠٬٢٩٧)  ٨٣٦٬٣٥٤ ٣٬٩٧٨٬٥٥٠( ٦٩٤٬٥٨٢ ٧٬٢٦٦٬٦٥١ (  مجموع المطلوبات   ٤٬٦٧٣٬١٣٢

      
(١٠٬٥٢٩٬٣٤٨)  ١١٬٧٠٥٬٦٥٠ ٨٬١٤٠٬٢٩٧( ١١٬١٦٦٬١٦٥ ٢٢٬٢٣٤٬٩٩٨ (  مجموع حقوق الملكية  والمطلوبات  ١٩٬٣٠٦٬٤٦٢

       



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣٦ 
  

 
 (تتمة)  تعديل ٢٣

 
٠٢٠٢ديسمبر   ٣١سنة المنتهية في ل ل  

ُعّدلت مثلما   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة   كما أدرجت سابقًا  التعديل  
    

- )٦٬١١٢٬٧٦٦ (  إيرادات من العقود مع العمالء  ٦٬١١٢٬٧٦٦
- ٥٬١٦٩٬٢٦١( ٥٬١٦٩٬٢٦١ (  تكلفة اإليرادات 
- )٩٤٣٬٥٠٥ (  إجمالي الربح  ٩٤٣٬٥٠٥
    

١٤٬٩٤٤( ٢٦٨٬٤٥٨ ٢٥٣٬٥١٤ (
 الحصة من صافي (خسارة) ربح المشاريع المشتركة باستخدام طريقة  

 حقوق الملكية 
- ٣٣٣٬٢٦٣( ٣٣٣٬٢٦٣ (  مصاريف بيع وتوزيع 
)٥٢٬٣٠٠ ( ١٩٣٬١٧٢( ١٤٠٬٨٧٢ (  مصاريف عمومية وإدارية  

٢٠٠٬٩١٢( ٢٠١٬٢١٤ (  ربح التشغيل  ٤٠٢٬١٢٦
    
)٣٧٢ ( ٧٨٬١٧٥( ٧٧٬٨٠٣ (  تكاليف تمويل 

١١٬٨٠٣( ٢٠٬٠٠٥ (  إيرادات التمويل   ٣١٬٨٠٨
٤٦٬٣٦٧( ٦٦٬٠٠٠ ١٩٬٦٣٣ (  (تكاليف) إيرادات تمويل - بالصافي 

٢٣٬٩٨٥( ٨٥ (  إيرادات أخرى - بالصافي   ٢٤٬٠٧٠
١٥٨٬٨٩٧( ٢٢٠٬٩٣٢ (  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل  ٣٧٩٬٨٢٩

    
)١٣٬٨٧٦ ( ٢٣٬٨٨١( ١٠٬٠٠٥ (  مصروف الزكاة 

- ٢٢٬٧٤٤( ٢٢٬٧٤٤ (  ضريبة الدخل 
١٢٦٬١٤٨( ٢٠٧٬٠٥٦ (  الربح  للسنة  ٣٣٣٬٢٠٤

    
 الدخل الشامل اآلخر    
 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة    

 (٨٥٥) ٣٢٬٩٤٨( ٣٢٬٠٩٣ (  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 
- )٢٬٢٤٦ (  ضريبة مؤجلة   ٢٬٢٤٦

 (٣٣٬٩١٤) )٢٠٬٨٦٠ ( )١٣٬٠٥٤ (
 حصة من صافي الخسارة الشاملة األخرى للمشاريع المشتركة باستخدام طريقة

    حقوق الملكية 
 (٣٤٬٧٦٩) ٤٣٬٧٥٦( ٨٬٩٨٧ (  الخسارة الشاملة األخرى للسنة  

    
١١٧٬١٦١( ١٧٢٬٢٨٧ (  مجموع الدخل الشامل للسنة   ٢٨٩٬٤٤٨

    
    
 ربح السنة العائد إلى:    

 مساهمي الشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  ٩١٬٦٤٥ - ٩١٬٦٤٥
١٢٦٬١٤٨( ١١٥٬٤١١ (  الحصة غير المسيطرة  ٢٤١٬٥٥٩
١٢٦٬١٤٨( ٢٠٧٬٠٥٦ ( ٣٣٣٬٢٠٤  

    
 مجموع الدخل الشامل  للسنة  العائد إلى:   

 مساهمي الشركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي  ٦٧٬٧٣٥ - ٦٧٬٧٣٥
١١٧٬١٦١( ١٠٤٬٥٥٢ (  الحصة غير المسيطرة  ٢٢١٬٧١٣
١١٧٬١٦١( ١٧٢٬٢٨٧ ( ٢٨٩٬٤٤٨  

    
 ربحية السهم (لایر سعودي):     

 األساسية والمخفضة  ٠٬٢٠ - ٠٬٢٠
 

 



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

 
 

٣٧ 

 
 (تتمة)  تعديل ٢٣

 
 ٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١المنتهية في  لسنةل 

 مثلما ُعّدلت  التعديل  سابقًا  كما أدرجت قائمة التدفقات النقدية الموحدة  
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
) ١٥٨٬٨٩٧( ٣٧٩٬٨٢٩ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل   ٢٢٠٬٩٣٢ 

    تعديالت لـ: 
) ٨٧٦٬٢٤٢( ٨٧٧٬٠٤٥ استهالك   ٨٠٣ 

) ٣٨٩٬٩٦٩( ٣٨٩٬٩٦٩ االنخفاض في قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات   - 
) ٩٥٣( أرباح من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات   ٩٥٣ - 

بالصافي   –تكاليف تمويل   ٦٦٬٠٠٠( ٤٦٬٣٦٧ (  )١٩٬٦٣٣ (  
من تعديل قرض ثانوي لمشروع مشترك  خسارة  - ١٬١٥١ ١٬١٥١ 

من تعديل قروض ثانوية من حصة غير مسيطرة  ربح  )٦١٩ (  ٦١٩ - 
 الحصة في صافي ربح المشاريع المشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام 

طريقة حقوق الملكية    ٢٦٨٬٤٥٨( ١٤٬٩٤٤ (  )٢٥٣٬٥١٤ (  
) ٢٥٬٥٤١( ٢٩٬٥٧٥ مخصص التزامات منافع الموظفين   ٤٬٠٣٤ 

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

في المخزون الزيادة   )٩٨٬٣٣٧ (  ٩٨٬٣٣٧ - 
في المبالغ المدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى    النقص) الزيادة(  

موظفين لوقروض ل  )١٩٬٠٥٣ (  ٨٬٥٩٣ ٢٧٬٦٤٦ 
) ١٣١٬٢٠٦( ١٣٣٬٥٥٧ النقص في المطلوب من أطراف ذات عالقة   ٢٬٣٥١ 

المدينة التجاريةالنقص في الذمم    ١٢١٬٢١٤( ١٢١٬٢١٤ (  - 
) ٩٧٬٥٠٨( ٩٧٬٥٠٨ الزيادة في الذمم الدائنة التجارية   - 

في المطلوب إلى أطراف ذات عالقة   الزيادة) النقص(  )٨٬٠٠١ (  ٥١ ٨٬٠٥٢ 
في مستحقات ومطلوبات أخرى الزيادة    ٢٥٬١٤٤( ٢٨٬٠٦٣ (  ٢٬٩١٩ 

العمليات (المستخدم في) النقد الناتج من   ٢٬٠٢٣٬٤٢١( ١٬٩٩١٬١٠٨ (  )٣٢٬٣١٣ (  
) ٥٩٬٠٠١( تكاليف التمويل المدفوعة   ٥٩٬٠٠١ - 

) ٢٨٣( ١٨٬٠٤٨ إيرادات تمويل مستلمة   ١٧٬٧٦٥ 
) ١٢٤٬٥٧٢( زكاة وضريبة دخل مدفوعة   ٤٤٬١٢٢( ٨٠٬٤٥٠ (  

) ١٤٬٥٣٥( التزامات منافع موظفين مدفوعة   ٨٬٦٤٨( ٥٬٨٨٧ (  
) ٤٬٩٦٦( قروض مدفوعة للموظفين    ٤٬٩٦٦ - 

 ١٩٥٬٠٠٠ ١٩٥٬٠٠٠ - توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك
) ٥١( مساهمة رأس المال في مشروع مشترك  - )٥١ (  

) ١٠٬٧٥١( الزكاة المستردة للمشاريع المشتركة   )١٦٬٧٨٥ (  )٢٧٬٥٣٦ (  
التشغيلية صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة   ١٬٦٩٥٬١٨٥( ١٬٧٩٥٬٢٨٠ (  ١٠٠٬٠٩٥ 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
) ٢٥٬٤٦١( مدفوعات لشراء ممتلكات ومصنع ومعدات   ٦٥٨( ٢٤٬٨٠٣ (  

) ٥٬٥٠٩( ٥٬٥٩١ متحصالت من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات   ٨٢ 
 ٩٣٬٧٥٠ ٩٣٬٧٥٠ - تخفيض في رأس مال المشروع المشترك

من األنشطة االستثمارية   ) الواردةالصادرة(صافي التدفقات النقدية   )١٩٬٨٧٠ (  ٩٣٬١٧٤ ١١٣٬٠٤٤ 
 

(تتمة)

  



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

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة  المالية القوائم حول  إيضاحات
 )ذلك غير يذكر لم ما السعودية  الرياالت بأالف المبالغ  جميع(

٣٨ 
  

 
 (تتمة)  تعديل ٢٣

 
 ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١سنة المنتهية في ل ل 

(تتمة) قائمة التدفقات النقدية الموحدة   مثلما ُعّدلت  التعديل  كما أدرجت سابقًا  
      

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 - (٢٬٩٨٠٬٣٦٩)  ٢٬٩٨٠٬٣٦٩ متحصالت من قروض طويلة األجل 

) ٥٬٣٩٩٬٠٣٨( تسديدات قروض طويلة األجل   ٥٬٣٩٩٬٠٣٨ - 
مشترك سداد قرض ثانوي من مشروع   )١٨٢٬٠٧٧ (  ٣٣٨٬١٤٠ ٥٢٠٬٢١٧ 

) ٥٦٢٬٥٠٠( توزيعات أرباح مدفوعة   -  (٥٦٢٬٥٠٠) 
) ١٥٬١١٢( العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار   ١٥٬١١٢ - 

) ٢٢٥٬٠٠٠(   توزيعات أرباح مدفوعة من شركة تابعة إلى حصة غير مسيطرة   ١٢٠٬٠٠٠( ١٠٥٬٠٠٠ (  
 - (٥٠٬٥٣٥)  ٥٠٬٥٣٥  مسيطرة ضريبة دخل مستردة من قبل حصة غير 

) ٣٬٣٥٢٬٨٢٣(  صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية   ٣٤٤٬٣٦٠( ٣٬٠٠٨٬٤٦٣ (  
     

) ١٬٥٧٧٬٤١٣( صافي النقص في النقد وما يماثله   ١٥١٬٠٩١( ١٬٤٢٦٬٣٢٢ (  
) ٢٬٣٤١٬٥٥١( ٣٬٦٥٨٬٣٨٤  نقد وما يماثله في بداية الفترة   ١٬٣١٦٬٨٣٣ 

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

     
    أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية غير نقدية:

التخفيض في رأس مال المشاريع المشتركة المعدل مقابل المستحق من األطراف  
 ٧٠٢٬٥٠٠ - ٧٠٢٬٥٠٠ ذات العالقة 

) ١٥٬٥٢٩( ١٥٬٥٢٩  اصول حق استخدام مسجلة مقابل مطلوبات ايجارية    - 

) ١٠٬٢١٧( ١٠٬٢١٧  إطفاء تكاليف المعامالت   - 

) ٣١١( ١٬٧٠٢  مشروع مشترك  تحويل التزام منافع الموظفين من   ١٬٣٩١ 

) ١٬٤١٠( ١٬٤١٠  نفقات رأس مالية مستحقة    - 
 
 

  




