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 ورة متط سعودية للصناعات الة ال الشرك
 ة سعودية( مساهم )شركة 

 المستقل الحسابات مراجع لفحص  الالقوائم المالية األولية الموجزة وتقرير 
 م 2020ونيو ي 30في   تينتهيالمن ر الستة أشهو  تي الثالثة لفتر
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 4   الموجزةاألولية  الملكيةحقوق ات في  التغيرمة قائ 

 5  ةوجز الم قائمة التدفقات النقدية األولية 
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 ة النشاطبيعنظامي وطال الوضع -1
 

السعولا المتطورةدية لشركة  المملكةمسجلة في مدينة اسعودية  ساهمة  م  شركةهي    لصناعات  السعوالعرب  لرياض في   السجل ب  ديةية 

 .م 1988ر يناي 13هـ الموافق 1408ى ل وألجمادى ا 24 يخبتارادر لصوا 1010068321ي رقم  ارتجلا
 

 لية. وراق الماأل وغيرها من اسهم في األ لهاأمواستثمار افي ركة لشا يتمثل نشاط
 

 أسس اإلعداد -2
 

اإ  تم الماليلقعداد  الموجزة  وائم  األولية  المنت  الستةة  لفترة  في أشهر  المفقو  م2020  يونيو  30  هية  لمعيار  اا   ( 34)  مرق  لدوليحاسبة 
سبين ة للمحاالسعودييئة اله المعتمدة مناألخرى  اتايير واإلصدارلمعوا يةالسعودكة العربية ممللاي ف " المعتمد  مالي األولىلا ير"التقر
 ن.  القانونيي

 أ تقر ن أيجب    ووية،  نالسالية ائم المالقو بة إلعدادطلولماإلفصاحات الومات والمرفقة كافة المع  ةوجزالمالمالية األولية  قوائم  من الضالتت
 ً  . م2019 ديسمبر 31ة في سنة المنتهيلل كةة للشرالمالية السنوي مائقومع ال إلى جنب جنبا

 

 :فتراضاتواإلرات  التقدي استخدام

إعداد بإجتهادا  قيام  يتطلب  الموجزةاألولية  المالية    تالبيانا  إن  تطبيقتؤ  ات افتراضرات ووتقدي  تاإلدارة  في   الغ والمبسياسات  ال  ثر 

 .راتقديتلا الفعلية عن هذه ئج اتلف النقد تخت ،وفاتمصروالت راداوالمطلوبات واإليت داجوالمدرجة للمو
 

ى  لهام علالمحاسبية ذات التأثير  ن في تطبيق السياسات االتيق  عدم  أن تقديرر الهامة بشومل األحو  ، المعلوماتعلى وجه الخصوص

 :    اليلتا النحوعلى    صتلخالية نات المف بها في البياعترلمالمبالغ ا
 

اإلدار بإتقوم  اتق  دةعاة  األعمار  الملموسةلل  يةإلنتاجدير  الملموسة  داالموجوو  موجودات  غير  دوريةت  الحالةمادا  اعت  بصورة    على 
 .تقبلمسال عمارها اإلنتاجية في موجودات وتوقعات اإلدارة أله الذعامة لهلا
 

ر الدولية اييمعقاً للد تلك الذمم وفادتراسنية  ديراتها حول إمكاتقى  عللها اعتمادا  يتحصك في  المشكو  أخذ مخصص للذممة بارتقوم اإلد
 . المالية يرللتقار

 
 

 .قيمتهاناك أي تدني في  لمالية لتحديد ما إذا كان هات ادد للموجوبلة لالسترداقيمة القاة بتقدير التقوم اإلدار

غيير  ا تيهف  ي تمالت  الفترةفي    ةيسبحاالم  رات في التقديراتغيلتباتم االعتراف  ي ر وستمراطبقة باالم  االفتراضاتت ورالتقدياجعة ايتم مر

 . ييرر بذلك التغقادمة التي تتأثات السنولاوالتقديرات 
 

 ادلة: لقيمة العس اقيا
 

 يخالسوق في تار  في  اركينين المشعاملة منتظمة بي مف  حويل التزامدفعه لتم استالمه لبيع أصل أو  مة العادلة هي السعر الذي سيتقيلا
لتقليص   طلبي نية أو متمرة وليس هناك أشركة مستالاالفتراض بأن  هو  لة  ادمة الععليه تعريف القي  وميقن األساس الذي  لقياس. إا

 اء معاملة بشروط مجحفة.رها أو إجحجم عمليات
اعت األيتم  مدربار  المالية  سداة  في  إذا  جة  نشط  المعرونت  كاوق  متاحاألسعار  بشكضة  مة  تاجر  نل  من  وسياف صرتظم  أو  أو ة  ط 

ف جادين. عند قياس طراي تمت بين أامالت السوق التسعار معاألة، وتمثل تلك  يميتنظة  و وكال أو خدمة تسعير أ  ية اعمجموعة صن
مختلفة   ياتمستو  دلة إلى نيف القيم العاتص  تمحد ممكن. ي  لى أقصى مالحظتها في السوق إكن  يم  عادلة، تستخدم الشركة بياناتلالقيمة ا
 التالي. لى النحوع ساليب التقييمي أة فدمالمستخإلى المدخالت  اادً تنيمة العادلة اسهرمي للقل لسفي تس

 

الماألسع  :1وى  المست المعار  المطلوادلة( في  عروضة )غير  أو  النشطة لألصول  التألسواق  المماثلة  يمكنبات  في    لالوصو  ي  إليها 
 ياس.القيخ ارت

 

كأسعار(   أيا مباشرة )ام، إملتزالال أو  ن مالحظتها لألصوالتي يمك  1في المستوى  ة  لمدرجف األسعار ات بخالدخاللما  :2المستوى  
 األسعار(.قة من اشر )أي مشتبشكل غير مبأو 

 

 حظة(.للمالت غير قابلة ها )مدخال حظتالالتي يمكن مالسوق  ياناتتي ال تستند إلى بت أو المطلوبات الخالت للموجودا د: م3توى المس
 

 لة. العاد ي تقريب معقول للقيمةت المالية للشركة هترية لألدواالقيمة الدف
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 (تتمة) دادأسس اإلع  -2
 

 -عادلة:لالقيمة س اقيا

 :  اليالمركز الم لة في قائمةالعاد بالقيمة ليةلتاا لماليةدوات األباظ الشركة تفتح
 1 ستوىالم  م 2020 يويون 30

 سعودي لاير
 2المستوى  

 ديسعو لاير
 3المستوى  

 يسعود لاير
 اإلجمالي 

موجوووودات ماليوووة مووون خوووالل 

 االخر الدخل الشامل
 199,335,420  -  -  199,335,420 

مووون خوووالل  جوووودات ماليوووةمو

 ألرباح أو الخسائرا
 -  188,689,970  -  188,689,970 

         
         م2019ديسمبر   31

الل اليوووة مووون خوووت مداموجوووو

 الدخل الشامل االخر
 216,635,211  -  -  216,635,211 

موجوووودات ماليوووة مووون خوووالل 

 ألرباح أو الخسائرا
 2,438,489  -  188,689,970  8,459191,12 

 

 ت المحاسبيةسياساهم الأللخص  م  -3

 

الموجتت االولية  المالية  القوائم  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  في    زة معوافق  المتبعة  السنوية السياسات  المالية  القوائم  إعداد 
ة والمعدلة الصادرة معايير الدولية للتقرير المالي الجديدمن ال  ، لم تقم الشركة بتطبيق أي2019ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  

 سارية المفعول بعد.وغير 
 

ه أن  األعلما  التعديالت  بعض  الدولية نالك  المعايير  علي  الفترة   خري  قبل  الشركة  اعتمدتها  التي  التفسيرات  ولجنة  المالي  للتقرير 
  -موجزة كما يلي:هري علي القوائم المالية األولية اللها أثر جو نولم يك م2020يونيو  30هية في المنت
 

 تاريخ التطبيق  التعديالت والتفسيرات 

 م 2020يناير  1 ة للتقرير المالي مفاهيم في المعايير الدوليتعديالت علي بعض المراجع في إطار ال

 م 2020يناير  1 صياغة سعر الفائدة المعياري إعادة  –( 9، )( 7المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعديالت علي 

 م 2020يناير  1 االعمال تعريف  –( 3رقم )ير المالي ر الدولي للتقرتعديالت علي المعيا

 م 2020يناير  1 " " ذات اهمية نسبيةتعريف  –( 8( ، ) 1قم )ي معيار المحاسبة الدولي رتعديالت عل

 م 2020يونيو  1 19-اإليجار المتعلقة بجاحة كوفيدتخفيضات  –( 16تعديالت علي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 ل الفترةهامة خالور الاألم -4
 

 ("19-فيدكو")وس كورونا المستجد تقويم فير  4-1

العالم  ه في الصين ومن ثم علشار، وانتم2020ام  بداية ع  ذ"( من19-ا المستجد )"كوفيدنوس كورويرتسبب تفشي ف يل عطتفي  ى مستوى 

، مما نه جائحهأ س بتصنيف الفيرو العالميةة ظمة الصحن منالإعسعودية وربية الذلك المملكة الع في يا بمامالقتصادي عال األعمال والنشاط ا

ية الرئيسوالمصادر  ب  لشركة وطرق االحتسا ة لياسات المحاسبيظر في أحكامها الهامة عند تطبيق السنعادة الم إدارة الشركة بإقيا  اقتضى

المالية السنلقوائقة على اقديرات المطبلتل المنتهية    ويةم  مدى ومدة    بكاملالتنبؤ    الصعب اآلنأنه من    ومع  .م2019يسمبر  د  31في  للسنة 

  التجارية للشركة انب األعمال  ليات وجولعمتقويم األثر على اباالقتصادية، قامت إدارة الشركة  وتجارية  لك على األعمال العن ذناتج  األثر ال

م والتقديرات ة على األحكايييرات جوهرإجراء تغزم  يل  ال  ه، أنزةالموجة  م المالية األوليوائتاريخ إصدار هذه القب  كمالها    وتبينكلي،  ل  كبش

 جوهري  ديل إجراء تعات إلى  يرتقدفي االفتراضات وال  ر مستقبلييأي تغي ؤدي  ، قد يالياحالوضوح  ذلك، وفي ضوء عدم  مع  سية. والرئي

القيعل الدفلم اى  أو  للموجودات  التي تتأثر  ترية  المبذلمطلوبات  الفترات  لتطورستقبليةك في  من عدم    هب وما يصحعا  موقف سريال  . ونظرا 

 قا للتطورات المستقبلية.لك وفذن يم األثر الناتج عتقورة في ح، سوف تستمر اإلداوضو
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 يلةزم اتفي شرك استثمارات -5

 

 :ييل ماي شركات زميلة كف  اتستثمارالا بلغت  
 

 سم اال  يلمكان التسج  )%(  ةيكلنسبة الم  م 2020 نيويو 30  م 2019ديسمبر  31

 مويلخليج للتالدويتشة شركة   وديةالسع  31,62  260,273,808  258,147,991

 شركة العبيكان للزجاج  لسعوديةا  40  133,838,588  134,278,201

392,426,192  394,112,396        

 في الشركات الزميلة: راتماستث اال لحركةوفيما يلي ملخص 

  م 2020 يويون 30  م 2019 مبرديس 31

 سنة ال/  الفترةة د في بداي ي الرص 392,426,192  350,427,640

 الشركات أرباح  نالشركة م حصة  10,777,113  25,594,111

 ت أرباح شركة دويتشة الخليج توزيعا (9,090,909)  -

 لزجاج لشركة العبيكان ل أس المالرفي  زيادة -  16,000,000

 بيكان للزجاج الع شركةالشامل ل بنود الدخلأثر  -  404,441

 سنة الرة / فت الرصيد في نهاية ال 394,112,396  392,426,192

 الخرا لدخل الشاممن خالل ال ادلةالع ةيممالية بالق موجودات -6

 

 :يلي المالية كما الموجودات بلغت
 

   م 2020 يونيو 30  م 2019 ديسمبر 31

 ة ي لمالي السوق اف  جةموجودات مالية مدر -أ   199,335,420  216,635,211

 المالية  ي السوق مدرجة ف غير اليةت مموجودا  -ب  8,680,000  8,680,000

225,315,211  208,015,420   

   -يخصم :     

   وطهب خسائر مخصص    (8,680,000)  (8,680,000)

 ياإلجمال    199,335,420   216,635,211

 
 

 ةيق المالالسو ة فيمالية مدرج موجودات-أ  عدد األسهم  م 2020 يونيو 30  م 2019ديسمبر  31

  ويات )ينساب(ا للبتروكيم ينبع الوطنية  3,269,473  167,397,017  182,763,541

 كابيتال راالستثمافي  اريةاستثم ظةمحف  985,555  31,938,403  33,871,670

216,635,211   199,335,420      
 

 .بل تسهيالت بنكيةاب( مقاسنوكيماويات )يشركة ينبع الوطنية للبتر رجة في تثمارات المدسم رهن أسهم االت  *

  

 ليةفي السوق المامدرجة  غيرمالية  موجودات-ب  ة % يبة الملكسن  م 2020 يونيو 30  م 2019 رمبديس 31

 ي للزجاج *ي سة العبيكان إي جشرك  12.4    
 السنة الفترة /اية رصيد بدال    8.680,000  8.680,000

 ** هبوط خسائرمخصص     ( 8,680.000)  (8,680.000)

-  -     

 
 ستثمار الا  مبلغمل  بكا  طوب خسائر هس المال تكوين مخصص  من را  %100لشركة  سائر اخوز  ارر مجلس االدارة ونظرا لتجق  2018  ل عامخال  *

 لعام. طي ان االحتيام اقتطاعهم ت  اآلخر  خل الشامل الدضمن 
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 أو الخسائر رباحالل األدلة من خلعاا يمةلقاية بمال موجودات -7
 اولةدمت جودات غيرمو 7-1
 

 السوق الماليةجة في مدرغير مالية  وجوداتم  لملكية % انسبة   م 2020 يونيو 30  م 2019 يسمبرد 31

 دمات الطاقة التصنيع وخ شركة  3.38  168,749,970  168,749,970

 * شد( عية )ابن رلياف الصنالأل  لعربيةالشركة ا  0.62  12,493,540  12,493,540

181,243,510  181,243,510     

   -يخصم :      

 ائر هبوط  خس مخصص     (12,493,540)  (12,493,540)

 اإلجمالي    168,749,970  168,749,970
 

المساهمون  * إجتم  قرر  الجفي  غير  اع  العامة  العمعية  للشركة  لأللالعادية  الصناعية  يربية  رش)اف  بتاريخ  ابن  م  2017يسمبر  د  31د( 

ا  ذرة من هتطواعات الملصناحيث بلغت حصة شركة    سعودي  لايرمليار    2  بحليص  ودير لاير سعمليا  8,5كة من  رس مال الشرأ  تخفيض

  12,5م:  2018بر  مديس  31)  م2019  يونيو  30ا في  كممليون لاير    12,5بلغ  مليون لاير سعودي ليصبح اإلستثمار بم  40,7التخفيض  

 ر كامالً. ماثست ة اإلدني بقيمعتراف بخسائر تالسابقة بارة كة في فتقامت الشر  .دي(سعو لاير نمليو
 
 ودات متداولةموج 7-2

 

   م 2020 يونيو 30  م 2019 ديسمبر 31

 ة ي لمالفي السوق ا جةموجودات مالية مدر -أ  -  2,438,489

 وق المالية ي السمدرجة ف غير اليةت مموجودا  -ب  19,940,000  19,940,000

 ياإلجمال    199,335,420   216,635,211

 
 

 السوق الماليةمدرجة في  مالية موجودات -أ  م 2020 نيووي 30  م 2019ر سمبدي 31

 * ية السعوديةشركة الزيت العرب  -  2,438,489

2,438,489  -   

 .م2020من عام  األولالربع ل سهم خال 69,177تم بيع عدد  *

 

 ةالسوق الماليمدرجة في غير  مالية موجودات-ب  % ملكية نسبة ال  م 2020 نيويو 30  م 2019ر سمبدي 31

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

19,940,000  19,940,000     

تفاهم   مذكرة  الشركة  في  *وقعت  الم2018ديسمبر    10مبدئية  لصناعة  السالم  شركة  في  حصتها  كامل  لبيع  جائحة  ،  لظروف  ونظرا  وس يرفطيران 

)"كوفيدنكورو المستجد  مذك  "(19-ا  تمديد  تم  إضاففقد  لمدة  إليها  المشار  التفاهم  في  رة  تنتهي  إكمال  2021يونيو    30ية  أجل  من  وذلك  م 

 اإلجراءات المتبعة للوصول إلي اإلتفاقية النهائية. 
 

 المال أسر -8
 

كل   م متساوية القيمة، قيمةهسمليون    50الى    بالكامل مقسممدفوع   سعودي  مليون لاير  500  فوعالمكتتب به والمدبلغ رأس مال الشركة  

 لاير سعودي. 10سهم 

 

 النظامي حتياطياإل -9

 

لنظامي نة وتحويله لالحتياطي اسدخل ال  يمن صاف  %10ما نسبته    اقتطاعم  ت والنظام األساسي للشركة، يتشركالامتطلبات نظام  ب         تزاما  إل

يبلغ   االحتى  رأس  30حتياطي  هذا  من  اال،  لالما  %  وصل  لملح اهذا  ياطي  حتوقد  حاجة  هناك  يوجد  وال  من  د  هذا  .  قتطاعاالزيد  إن 

 توزيع كأرباح. غير قابل لل االحتياطي

 

 



 ت المتطورة اعاودية للصن السع ة الشرك
 سعودية( ة شركة مساهم)

 لمالية األولية الموجزة ائم ا قول إيضاحات حول ا
 م 2020يونيو  30منتهية في ستة أشهر الة اللفتر 

 )لاير سعودي( 

 

 -10- 

 عام ال يطااالحتي -10

 

االح هذا  تكوين  قرار  عاء  بنتياطي  تم  العامةلى  إستثبهدف    يةدلعاا   الجمعية  خسائر  زكويةمواجهة  أو  اإلدارة   مجلس  وتفويض  ،مارية 

 لحة الشركة. راه المجلس في مص         ً      وذلك وفقا  لما ي أو زكوية  اريةاستثملتخفيض أي خسائر  وينهتك لعام حالن اإلحتياطي اويل مبالتح

 

 ألجلا طويل قرض -11

 

تغطية  ل(  قرمي )توى شكل تمويل إسالودي من أحد البنوك المحلية علعس   مليون لاير   50ية بقيمة  صرفم ت  تسهيال  اتفاقيةوقعت الشركة  

الشي استالتوسع ف الشركة  2019ام  ع  لخال،  ةركثمارات  التسهيالت )مبل  باستخدامم قامت  وذلك  (  مليون لاير سعودي  8غ  جزء من هذه 

 م. 4/2/2020بتاريخ  هتم سدادو لعامل.ا  المال رأسلدعم 

 

 لزكاة مخصص ا -12
  

 الزكوي  فق لموا12-1
دة  على شهاالشركة  وحصلت    م 2019  يسمبرد  31في    تهيةة المننحتى الس  )"الهيئة"(  دخل لوا   ةاللزكللهيئة العامة    االشركة إقراراته  قدمت

 . م2021أبريل   30وافق  لما هـ 1442رمضان  18فعول حتى دخل سارية الموالة للزكامن الهيئة العامة 
فحص   ري وجا  م2014وحتى    م2011  منت  السنواعن  الهيئة  ربوط الزكوية مع  وية وأنهت الكزالشركة بتسوية مستحقاتها ال  مت ا قاكم

 م. 2018م حتي  2015لشركة زكويا عن الفترة من ا
 

 ةكاخصص الزة محرك12-2
 م 2019 ديسمبر 31  م 2020 نيويو 30 

 5,450,789  966,675 السنة  /لفترةاالرصيد في بداية  

 738,377  600,000 السنة  /رةفتالل الخ المكون

 (5,222,491)  (738,378) نة الس لفترة/المسدد خالل ا

 966,675  828,297 السنة  ة/ة الفترنهاي في الرصيد

 
 اإليرادات  -13

 

رة الثالثة لفت 
أشهر المنتهية  

   يونيو 30في 
 م 2020

ثالثة لفترة ال 
لمنتهية في اأشهر 

 يونيو  30
 م 2019

ترة الستة أشهر  لف 
 30 المنتهية في

 و يوني
 م 2020

لفترة الستة أشهر   
  30في  المنتهية
 يو وني

 م 2019

 13,411,456  10,777,113  7,370,900  5,732,722 ت زميلةحصة الشركة من أرباح شركا

 12,713,125  6,702,424  12,711,259  980,846 سبة مكت عات أرباحتوزي

العادلة من خالل   بيع موجودات مالية بالقيمةخسائر 
 ئرخسالا أو ألرباحا

- 
 
- 

 
(42,879 ) 

 
- 

 6,713,568  20,082,159  17,436,658  26,124,581 

 
 السهم  خسارة()/ةحيرب -14

 

احتي السه  ساب تم  وم  نصيب  أرباح  المخفضاألساسي    التشغيل  خسائر()/حرباأ  بقسمة  الربح/)الخسارة(صافي  والتشغيل    ئر(خسا )/من 

المرج  (خسارةالربح/)الوصافي   المتوسط  لعددعلى  نهاالقائمة    ةالعادي  سهماأل  ح  األسهمعبلغ    ،ةر فتال  يةفي    يونيو   30في    كمامة  ائالق  دد 

 (.م 2019 يونيو 30 ون سهم:ملي 50مليون سهم ) 50عدد  م2020

 .العاديةم هسؤثر على المتوسط المرجح لعدد األيكن هناك أي بند تخفيض ي لم

 
 
 
 
 



 ت المتطورة اعاودية للصن السع ة الشرك
 سعودية( ة شركة مساهم)

 لمالية األولية الموجزة ائم ا قول إيضاحات حول ا
 م 2020يونيو  30منتهية في ستة أشهر الة اللفتر 

 )لاير سعودي( 

 

 -11- 

 المعلومات القطاعية  -15
 

بنشاطتت القطاعية  المعلومات  واعلق  اعتمأت  والتي  الشركة  علعمال  إدت  الشرداريها  كأة  إلعدكة  االمعل  ادساس  الخاصة لمومات          الية 
 خرى. ألا فع األطرابنفس شروط التعامل م لقطاعاتت بين ا، تتم المعامالرير الداخليةقا لتاد امع طرق إعد لتوافقهابها، 

 

و  تشتمل ومطلوبات  على  موجودات  للقطاعات  التشغيل  معتتعلق    نودبنشاطات  بقطاع  مباشرة  وبيبصورة  توزيع   نودن  على  ه يمكن  ا 
 ى. األخرت القطاعاطاعات تحت بند يعها بين القوزت نمكيتم تصنيف البنود التي ال ي .قولةوفق أسس مع  فةالمختلت طاعاالق

عة طبيالتوالي وفقا لعلى    م2019  يويون  30  ،م2020  يونيو  30ما في  كاعية المالية باللاير السعودي  ات القطعلومملفيما يلي ملخص با 
 نشاط: لا

 
 م2020يونيو  30                                                                    

 

 
 

قطاع  
 ماويات البتروكي

صناعة  قطاع
 لزجاج ا

ستثمار )اال
 ( الصناعي

الخدمات   عطاق 

 الصناعية

  افقالمر)الطاقة و

 الخدمية(

قطاع الخدمات  

ستثمارات  االو

مصارف  المالية )ال

 المالية( مات لخدوا

القطاعات  

 اليالجما خرىاأل

 17,489,168 52,511 12,154,693 - (439,614) 5,721,578  اإليرادات 
 ربح/صافي 
 13,046,229 (39,459) 10,529,140 (1,049,667) (1,184,147) 4,790,362 فترة رة( ال)خسا

 798,670,511 16,532,725 292,212,211 188,689,970 133,838,588 167,397,017 تإجمالي الموجودا

 3,602,525 3,602,525 - - - - المطلوبات  ليإجما

 م 2019 نيويو 30

 

 
 

قطاع  
 اويات وكيمبترال

صناعة  قطاع
 الزجاج 

تثمار س)اال
 الصناعي( 

  تامخدل قطاع ا

 يةالصناع

)الطاقة والمرافق  

 (الخدمية

مات  الخدقطاع 

  تماراثواالست

المالية )المصارف  

 ( والخدمات المالية

القطاعات  

 لياالجما األخرى

 26,142,720 18,139 8,273,438 5,062,499 6,249,698 6,538,946  يرادات اإل
/  ربح صافي

 20,497,091 (52,857) 6,431,516 3,778,011 5,148,766 5,191,655 الفترة  )خسارة(
 826,214,945 10,974,680 284,725,892 198,557,324 123,691,619 208,265,430 مالي الموجوداتإج

 15,355,787 15,355,787 - - - - ات لمطلوبا ليماإج

 
قطا اليمثل  إستثمابتع  شركة  ركالش  رروكيماويات  في  الوطنية  للبترينبع  والشركةوكيماوية  )ينساب(  الصناعية لألية  لعربا  ات           لياف 

قطاع  ويمثل  للزجاج،  جي سي  إي    نالزجاج وشركة العبيكن لاستثمار الشركة في شركة العبيكزجاج الرشد(، ويمثل قطاع صناعة ا)ابن  

ال اصالخدمات  استثمار  التصنركلشناعية  شركة  في  وخدماتة  ااقالط  يع  وشركة  لصناعة،  الطيرلسالم  ويمة  الان،  قطاع  مات دخثل 

 ي باقي رى فخوتتمثل القطاعات األ، ىرواإلستثمارات المالية األخ ل، للتموي كة في شركة دويتشة الخليجالمالية استثمار الشرت واالستثمارا

 .اتالموجود

 

 رقام المقارنة أ -16
 . م2020يونيو  30تماشي مع التبويب المستخدم للفترة المنتهية في لت تبويب بعض أرقام المقارنةتم إعادة   

 

  األحداث الالحقة -17

نقدية ح  توزيع أربا   -م  2020إبريل    21وفقا لتفويض الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ  -م  2020أغسطس    18بتاريخ  مجلس اإلدارة    قرر

المالية   السنة  االول من  النصف  المساهمين عن  أن 25بواقع  مليون لاير سعودي    12,5لغ  بمبم  2020علي  علي  للسهم    , لاير سعودي 

 م 2020أغسطس  30تستحق بتاريخ 

 
 وجزة لم ألولية اا لماليةاعتماد القوائم ا -18

 

  هو 1441  ذو الحجة   28  خيرتااإلدارة ب  مجلس  ل بن قمم  2020  وييون  30هية في  للفترة المنتة الموجزة  األولي يةالمال  تم اعتماد هذه القوائم

 . م2020 أغسطس 18فق مواال


