
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 

 ( شركة مساهمة سعودية )

 الموجزة القوائم المالية األولية  

 م 2022 سبتمبر 30في   تينأشهر المنتهي  تسعةالتي الثالثة و لفتر

 المستقل الحسابات مراجع لفحص الوتقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموجزة وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل 

 م 2022سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

 

 صفحة  فهرس 

المستقلالحسابات فحص لمراجع التقرير    - 

 2 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

األولية الموجزة خر اآلالدخل الشامل الربح أو الخسارة وقائمة   3 

 4 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

القوائم المالية األولية الموجزة إيضاحات حول   6 -14  
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 الوضع النظامي وطبيعة النشاط .1

التجاري رقم   بالسجل  الشركة السعودية للصناعات المتطورة هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية 

 .م1988يناير  13هـ الموافق 1408جمادى األولى  24بتاريخ  والصادر  1010068321
 

 يتمثل نشاط الشركة في إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضة. 

 

 يقع مقر الشركة الرئيسي في العنوان التالي:
 

 طريق عثمان بن عفان تقاطع شارع التخصصي مع   –الرياض / حي النرجس  

 51743صندوق بريد 

 11553الرياض 

 المملكة العربية السعودية  
 

 أسس اإلعداد .2

"التقرير المالي   (34)وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    م2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة لفترة  

 . الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة من" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  األولى

ً  أن تقرأ  ويجبالتتضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية،    إلى جنب   جنبا

 .م2021ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

الموجودات    بإستثناءوأساس التكلفة التاريخية  فقا لمبدأ االستحقاق المحاسبي  وو   االستمراريةأساس مبدأ    علىأعدت هذه القوائم المالية االولية الموجزة  

 حالية لاللتزامات.  والتزامات منافع الموظفين المدرجة بالقيمة الالمالية التي تقاس بالقيمة العادلة 
 

 :استخدام التقديرات واإلفتراضات

وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات    يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات   الموجزةإن إعداد البيانات المالية األولية  

 التقديرات.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  والمصروفات،والمطلوبات واإليرادات 

لمعترف  على وجه الخصوص، المعلومات حول األمور الهامة بشأن تقدير عدم التيقن في تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير الهام على المبالغ ا

    التالي: النحوبها في البيانات المالية تلخص على 

ير الملموسة بصورة دورية اعتمادا على الحالة العامة لهذه الموجودات  تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غ

 . المستقبلوتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في 

 قيمتها. تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي تدني في 

قة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات  يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطب 

 . والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير

 

 قياس القيمة العادلة: 

المتعاملين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام في معاملة تتم بين  

 إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما: 

 • من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 

 • من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. 

 ن السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.يجب أن تكو
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 أسس اإلعداد )تتمة( .2

 قياس القيمة العادلة:)تتمة(      

أطراف  ض أن يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افترا

 السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. 

منفعة منه أو  يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل  

 نه.ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة م

ملحوظة ذات  تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات ال

 العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد. 

عادلة أو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية في نطاق الهيكل الهرمي للقيم  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها ال

 العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل: 

 لوبات. لذات الموجودات أو المط • المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة

 العادلة.  • المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لقياس القيمة

 • المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. 

تسلسل الهرمي  لنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد الشركة فيما إذا جرى تحويالت ما بين المستويات في البا

كل فترة من فترات إعداد    أعاله من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى المستوى األدنى من المعطيات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية

 القوائم المالية.

 تحتفظ الشركة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي:  

  )غير مدققة(   م2022  سبتمبر 30

 1المستوى 

  لاير سعودي 

 2المستوى 

  لاير سعودي 

 3المستوى 

 اإلجمالي   لاير سعودي 

ــاـمل موجودات ـمالـية من خالل   اـلدـخل الشــ

 االخر

 

176,038,430  -  2,719,569  178,757,999 

أو  ــاح  األرب ـخالل  ـمن  ــة  ــاـلي م ـموـجودات 

 الخسائر

 

-  -  188,689,970  188,689,970 

         )مدققة( م2021ديسمبر   31         

ــاـمل  موجودات ـمالـية من خالل اـلدـخل الشــ

 االخر

 

248,394,909   -  2,400,384  250,795,293 

أو  ــاح  األرب ـخالل  ـمن  ــة  ــاـلي م ـموـجودات 

 الخسائر

 

 -   -  188,689,970  188,689,970 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .3

 

المالية السنو القوائم  المتبعة في إعداد  المالية االولية الموجزة مع السياسات  القوائم  المتبعة في إعداد  للسنة  تتوافق السياسات المحاسبية  ية للشركة 

 ير سارية المفعول بعد.، لم تقم الشركة بتطبيق أي من المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة وغم 2021ديسمبر  31المنتهية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 المالية األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم 

 م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 ))جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك 

 -8- 

 في شركات زميلة  استثمارات .4

 ستثمارات في شركات زميلة كما يلي:البلغت ا  

 

  م2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 
          ٪ 

 
 عدد األسهم 

 
 االسم 

 الخليج للتمويل  شركة دويتشة  18,181,818  31,62  285,002,929  280,197,897

 شركة العبيكان للزجاج   9,600,000  40  241,696,809  199,124,915

479,322,812  526,699,738        

 

 وفيما يلي ملخص لحركة االستثمارات في الشركات الزميلة:

 م 2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 

 الرصيد في بداية الفترة / السنة   479,322,812   406,970,179

 أرباح الشركات  حصة الشركة من 80,213,290  90,883,250

 توزيعات أرباح الشركات الزميلة  (32,836,364)   (18,690,909)

 لشركات الزميلةأثر بنود الدخل الشامل  -  160,292

 الفترة / السنة الرصيد في نهاية  526,699,738  479,322,812

م 2022فبراير  7الموافق    هــــــ1443رجب    6الســوق الموازية اعتباراً من يوم االثنين   –تم إدراج وبدء تداول أســهم شــركة العبيكان للزجاج في نمو 

ادي   ترـش عر اـس ر، بـس ركة العبيكان للزجاج    68كإدراج مباـش عودية للصـناعات المتطورة في ـش ركة الـس هم، علماً أن التكلفة االجمالية لحصـة الـش لاير للـس

 مليون لاير. 128تبلغ  

المتطورة ما نسـبته السـعودية للصـناعات  تملك فيها الشـركة   والتي حصـلت شـركة دويتشـه الخليج للتمويلم،  2022  سـبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  

من رأس المال على موافقة البنك المركزي السـعودي األولية على طرح الشـركة في السـوق المالية الرئيسـية. علما أن هذه الموافقة مشـروطة    31.62%

 لالزمة من الجهات المعنية.بحصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي النهائية والموافقات ا

 االخر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل .5

 بلغت الموجودات المالية كما يلي: 

م  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

 
 

 موجودات مالية مدرجة في السوق المالية  - أ   176,038,430   248,394,909 

 موجودات مالية غير مدرجة في السوق المالية  - ب  11,399,569  11,080,384

259,475,293  187,437,999   

   -يخصم:     

 مخصص خسائر هبوط قيمة إستثمارات   (8,680,000)  (8,680,000)

 اإلجمالي   178,757,999  250,795,293
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 العادلة من خالل الدخل الشامل االخر)تتمة( موجودات مالية بالقيمة  .5

 :وفيما يلي الحركة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

م  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م  2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 
 

 يناير  1التكلفة كما في   190,108,486  204,550,229

 خالل الفترة / السنة  االضافات  165,189  2,015,315

 استبعاد خالل الفترة / السنة   -  (16,457,058)

190,108,486  190,273,675   

     

 يناير 1احتياطي القيمة العادلة كما في   69,366,807  50,105,775

 لفترة / السنة غير محققة خالل ا أرباح /خسائر  ( 72,202,483)  16,653,263

 لفترة / السنة أرباح / خسائر محققة خالل ا  -  (257,979)

 خالل الفترة / السنة تحويل احتياطي القيمة العادلة عند إستبعاد االستثمار   -  2,865,748

 احتياطي القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة    ( 2,835,676)  69,366,807

 مخصص خسائر هبوط قيمة إستثمارات  (8,680,000)  (8,680,000)

 صافي القيمة الدفترية   178,757,999  250,795,293

 

 م 2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة(   

 
 عدد األسهم 

 
 موجودات مالية مدرجة في السوق المالية -أ

 *للبتروكيماويات )ينساب(ينبع الوطنية   3,269,473   151,376,600    224,612,795 

 محفظة استثمارية في االستثمار كابيتال  679,084   24,661,830    23,782,114 

248,394,909   176,038,430      

مليون لاير سعودي مع احد البنوك المحلية على شكل تمويل إسالمي )تورق( لتغطية التوسع في    50بقيمة    ائتمانيةوقعت الشركة اتفاقية تسهيالت     *

 ( مليون سهم 2)  استثمارات الشركة مقابل رهن جزء من أسهم االستثمارات المدرجة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 م 2021ديسمبر  31

 )مدققة(  

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  

  
 موجودات مالية غير مدرجة في السوق المالية -ب

   صندوق دراية العالمي لالستثمار الجريء   227,242   226,940 

                 صندوق جرافين فنتشر   1,145,313  750,702

                 صندوق هاال فنتشر   1,347,014  1,422,742

 شركة العبيكان إي جي سي للزجاج   8,680,000  8,680,000

11,080,384  11,399,569    

  -يخصم:      

 * قيمة استثماراتمخصص خسائر هبوط    (8,680,000)  ( 8,680,000)

2,400,384  2,719,569    

 

ضمن  االستثمار    بكامل مبلغ  خسائر هبوط من راس المال تكوين مخصص    %100قرر مجلس االدارة ونظرا لتجاوز خسائر الشركة    2018خالل عام    *

 . اآلخر الدخل الشامل
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  .6

 موجودات غير متداولة  1- 6

م  2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 م  2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 
٪ 

 
 عدد األسهم 

 
 موجودات مالية غير مدرجة في السوق المالية

 شركة التصنيع وخدمات الطاقة   16,874,997  3.375  168,749,970  168,749,970

 الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( *   1,249,354  0.62  12,493,540  12,493,540

 شركة السالم لصناعة الطيران *   162,000  10  19,940,000  19,940,000

201,183,510  201,183,510       

   -يخصم:         

 مخصص خسائر هبوط        (12,493,540)  (12,493,540)

 اإلجمالي      188,689,970  188,689,970
 

م تخفيض رأس مال  2017ديسمبر    31العادية للشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( بتاريخ  * قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير  

مليون لاير سعودي ليصبح االستثمار   40,7مليار لاير سعودي حيث بلغت حصة الشركة من هذا التخفيض    2مليار لاير سعودي ليصبح    8,5الشركة من  

قامت الشركة في فترة سابقة باالعتراف    .سعودي( لاير  12,493,540:  م2021ديسمبر    31)  م2022  سبتمبر  30لاير كما في  12,493,540بمبلغ  

 ستثمار كامالً. بخسائر تدني بقيمة اال

 المال  رأس .7

 لاير  10مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل سهم    50مليون لاير سعودي مدفوع بالكامل مقسم الى    500بلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع  

 سعودي. 

 نظامي  حتياطيا .8

% من صافي الدخل سنويا إلى االحتياطي النظامي حتى 10نسبته   وفقا للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما

 % من رأس المال، وقد وصل االحتياطي هذا الحد وال يوجد هناك حاجة لمزيد من االقتطاع، هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.30 يصل هذا االحتياطى

 عام  احتياطي .9

وتفويض   ، مستقبلية  بهدف مواجهة خسائر إستثمارية أو زكوية  م2018مايو    15بتاريخ    العاديةالجمعية العامة  تم تكوين هذا االحتياطي بناء على قرار  

 وذلك وفقاً لما يراه المجلس في مصلحة الشركة. أو زكوية  استثماريةأي خسائر  لمواجهةمجلس اإلدارة بالتحويل من اإلحتياطي العام حال تكوينه 

 توزيعات األرباح  .10

( مليون 37,5بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ )م  2022  مارس  13بتاريخ  م وافقت الجمعية العامة للمساهمين على توصية مجلس االدارة  2022مايو    31في  

 50لك لعدد لاير لكل سهم. وذ 0.75من القيمة األسمية للسهم بواقع  %7.5م بنسبة 2021ديسمبر  31لاير على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

 مليون سهم.

مليون لاير سعودي بقيمة   12.5م قررت الجمعية العامة غير العادية توزيعات أرباح بمبلغ  2021يونيو    23هـ الموافق  1442ذو القعدة    13في تاريخ  

 لاير سعودي لكل سهم. 0.25

 مخصص الزكاة  .11
 الزكوي لموقفا11-1

م وحصلت الشركة على شهادة من هيئة 2120ديسمبر    31الزكاة والضريبة والجمارك حتى السنة المنتهية في  قدمت الشركة اقراراتها الزكوية لهيئة  

م، كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية وأنهت 2023إبريل  30هـ الموافق 1444 شوال 10الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول حتى 

 .م 2021ديسمبر  31ة المنتهية في الربوط الزكوية مع الهيئة حتى السن 

 حركة مخصص الزكاة11-2

 م  2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

م  2021ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 2,618,970   150,000 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 1,507,114  189,484 المكون خالل الفترة/ السنة 

 ( 3,976,084)  ( 50,663) المسدد خالل الفترة/ السنة 

 150,000  288,821 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 
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 م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
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 قروض طويلة األجل   .12

 فيما يلي حركة القروض طويلة األجل خالل الفترة/ السنة: 

 

 

 م   2022  سبتمبر 30

  ( دققة )غير م 

 م 2021ديسمبر 31

 ( دققة)م 

 -  - الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 -  25,000,000 ( 5)إيضاح  الفترة / السنةإضافات خالل 

 -  ( 25,000,000) المسدد خالل الفترة / السنة 

 -  - إجمالى قيمة القرض  

 -  - خالل الفترة / السنة يخصم: تكلفة التمويل المؤجلة 

 -  381,262 يضاف: فوائد مستحقة خالل الفترة / السنة  

   ( 381,262) يخصم: تكلفة التمويل المدفوعة 

 -  - صافي قيمة القرض 

 -  - الجزء غير المتداول 

 -  - الجزء المتداول 

 

م وذلك بهدف تغطية التوـسع 2021يوليو    1بتاريخ  قامت الـشركة بتوقيع اتفاقية تـسهيالت ائتمانية بنظام التورق اإلـسالمي مع أحد البنوك المحلية المحلية

مليون سهم من أسهم شركة ينبع الوطنية للبيتروكيماويات )ينساب( حتى  2مليون لاير سعودي. وذلك مقابل رهن  50في استثمارات الشركة وذلك بقيمة 

ــمبر  31تاريخ   ــركة بتاريخ 2021ديس ــركة هذه االتفاقية ، قامت الش ــتخدم الش ــتخدام 2022ايو م 22م لم تس ــعودي من اتفاقية  10م باس مليون لاير س

ــتخدام 2022يونيو   29القرض، كما قامت بتاريخ   ــعودي من اتفاقية القرض،   15م باسـ ــبتمبر   30خالل الفترة المنتهية في  مليون لاير سـ م تم 2022سـ

 سداد كامل قيمة التمويل.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .13

 م  2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

م  2021ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 2,201,136   2,375,616  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 269,575   880,209  المكون خالل الفترة/ السنة 

 ( 226,064)  (1,210,354)  المسدد خالل الفترة/ السنة* 

 130,969     -  الخسائر االكتوارية 

 2,375,616   2,045,471  السنة الرصيد في نهاية الفترة/ 

 .م تصفية نهاية الخدمة للرئيس التنفيذي المستقيل2022تتضمن تصفية نهاية الخدمة خالل الربع األول من عام  *

 

 اإليرادات  .14

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 64,563,084  80,213,290  30,886,367  25,966,928 حصة الشركة من أرباح شركات زميلة

 10,122,798  10,941,345  4,904,209  - توزيعات أرباح مكتسبة 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 175,111  339,612  42,257  - خالل األرباح أو الخسائر 

مكاسب غير محققة من موجودات مالية بالقيمة 

 43,166  -  43,166  - العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 25,966,928  35,875,999  91,494,247  74,904,159 
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 السهم  )خسارة(/ بحيةر .15

للفترةيتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من   الفترة وإجمالي الدخل )الخسارة( الشامل  التشغيل بقسمة  صافي ربح  الفترة صافي    من  ربح 

  سبتمبر  30، بلغ عدد األسهم القائمة كما في  الفترة  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية  وإجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل للفترة

 (.م2021 سبتمبر 30مليون سهم:  50مليون سهم ) 50م عدد 2022

 لم يكن هناك أي بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 

 ت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  آمزايا ومكاف .16

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 1,263,500  1,783,167  403,500  885,167 أتعاب أعضاء اللجان ونفقات االجتماعات

موظفين اإلدارة  رواتب ومزايا 

 1,776,400  4,674,676  562,776  916,660 *الرئيسيين

 1,801,827  966,276  6,457,843  3,039,900 

 م.2022يذي المستقيل تم تحميلها خالل الربع األول من العام  فن ناتج من تصفية مستحقات الرئيس التن ي ي * جزء من رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيس

 

 منحة األسهم المجانية المقترحة  .17

ب   م،2022مايو    22في   الشركة  إدارة  مجلس  ر   الىتوصية  القام  بزيادة  العادية  غير  العامة  من  أالجمعية  المال  لى  إلاير    500,000,000س 

منح    600,000,000 طريق  عن  وذلك  )  أسهملاير  لكل  1مجانية  رأ  5سهم  في  الزيادة  رسملة  ستتم  مملوكة(  وقدرها  أسهم  المدفوع  المال  س 

 . هاألرباح المبقا منلاير سعودي  100,000,000

س  أ يادة في رمنحة األسهم المجانية المقترحة تعتبر مشروطة بالحصول على الموافقة الالزمة من الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الز

 المال وكذلك عدد األسهم المجانية.  
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 المعلومات القطاعية  .18

بها، لتوافقها مع طرق   تتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال الشركة والتي اعتمدت عليها إدارة الشركة كأساس إلعداد المعلومات المالية الخاصة 

 األخرى. إعداد التقارير الداخلية، تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف 

فة  تشتمل موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل للقطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختل

 وفق أسس معقولة. يتم تصنيف البنود التي ال يمكن توزيعها بين القطاعات تحت بند القطاعات األخرى. 

 :  على التوالي وفقا لطبيعة النشاط م2021 سبتمبر 30 ،م2022 سبتمبر 30قطاعية المالية بالريال السعودي كما في  فيما يلي ملخص بالمعلومات ال 

 

 

 

 

قطاع  

 البتروكيماويات 

قطاع صناعة  

 الزجاج 

)االستثمار  

 الصناعي( 

قطاع الخدمات  

 الصناعية 

)الطاقة والمرافق 

 الخدمية( 

قطاع الخدمات  

واالستثمارات  

)المصارف  المالية 

 والخدمات المالية( 

 القطاعات 

 االجمالي  األخرى  

        اإليرادات 

لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 2022سبتمبر  30
9,808,419 61,771,894 - 19,913,934 19,013 91,513,260 

لفترة الثالث اشهر المنتهية في  

 2022سبتمبر  30

- 20,307,652 - 5,659,276 16,166 25,983,094 

       صافي ربح/ )خسارة( الفترة 

لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 2022سبتمبر  30

7,962,197 58,824,107 (2,301,304) 16,082,584 (208,157) 80,359,427 

لفترة الثالث اشهر المنتهية في  

 2022سبتمبر  30

(642,812) 19,281,300 (801,262) 4,325,287 (62,929) 22,099,583 

       إجمالي الموجودات 

 914,532,148 18,626,272 314,142,497 188,689,970 241,696,809 151,376,600 2022سبتمبر  30كما في 

       إجمالي المطلوبات 

 5,938,832 4,180,663 1,758,169 - - - 2022سبتمبر  30كما في 

 

 

 

قطاع  

 البتروكيماويات 

قطاع صناعة  

 الزجاج 

)االستثمار  

 الصناعي( 

قطاع الخدمات  

 الصناعية 

)الطاقة والمرافق 

 الخدمية( 

قطاع الخدمات  

واالستثمارات  

المالية )المصارف  

 والخدمات المالية( 

 القطاعات  

 االجمالي  األخرى 

        اإليرادات 

لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 2021سبتمبر  30

8,991,051 46,809,781 - 19,103,327 59,328 74,963,487 

لفترة الثالث اشهر المنتهية في  

 2021سبتمبر  30

4,904,209 24,541,443 - 6,430,347 4,019 35,880,018 

       صافي ربح/)خسارة( الفترة 

لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 2021سبتمبر  30

6,620,098 44,916,354 (1,921,826) 16,022,759 (126,609) 65,510,776 

لفترة الثالث اشهر المنتهية في  

 2021سبتمبر  30

3,847,887 23,697,871 (856,224) 5,057,872 (78,821) 31,668,585 

       إجمالي الموجودات 

 928,092,439 18,255,807 302,458,412 188,689,970 185,901,772 232,786,478 2021سبتمبر  30كما في 

       إجمالي المطلوبات 

 6,070,721 6,070,721 - - - - 2021سبتمبر  30كما في 

 

الشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( والشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(، ويمثل   يمثل قطاع البتروكيماويات إستثمار 

الشركة  قطاع صناعة الزجاج إستثمار الشركة في شركة العبيكان للزجاج وشركة العبيكان إي جي سي للزجاج، ويمثل قطاع الخدمات الصناعية إستثمار  

الطاقة، وشركة السالم لصناعة الطيران، ويمثل قطاع الخدمات واالستثمارات المالية إستثمار الشركة في شركة دويتشة    في شركة التصنيع وخدمات

 في باقي الموجودات.  األخرى، وتتمثل القطاعات والصناديق المالية الخليج للتمويل
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 م 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 ))جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك 

 -14- 

 االحداث الهامة  .19

 %5سهم  2,500,000على توصية لجنة االستثمار بشراء الشركة ألسهمها بما ال يزيد عن  بالتمرير دارةإلوافق مجلس ام، 2022يونيو  29في تاريخ 

رفع التوصية  اظ بها كأسهم خزينة، سوف تمول الشركة عملية الشراء من خالل مواردها المالية والتسهيالت االئتمانية، على أن ت فمن أسهم الشركة واالحت 

 . واالعتماد للجمعية العامة غير العادية للتصويت

 ألحداث الالحقة ا .20

 فصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية الموجزة. إ تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب 

 األولية الموجزة  اعتماد القوائم المالية .21

 .م2022 نوفمبر 06الموافق  هــ1444  ربيع الثاني 12 بتاريخ ،م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في األولية الموجزة  تم اعتماد هذه القوائم المالية
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