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 رة ومتط الشركة السعودية للصناعات ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة  المركز الماليقائمة 
 م 2020 ر تمبسب 30في  كما

 سعودي( )لاير 

 وجزة. من هذه القوائم المالية االولية الم  تبر جزءاَ ال يتجزأتع 19إلى  1فقة من اإليضاحات المر إن 
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 إيضاح الموجودات

  

 م 2020سبتمبر 30
 )غير مدققة( 

 
 م2019ديسمبر  31

 )مدققة( 

      الموجودات غير المتداولة

 340,103  262,710    ممتلكات ومعدات، صافي 

 392,426,192  399,483,514  5 ت في شركات زميلة إستثمارا

 216,635,211  228,957,310  6 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 168,749,970  168,749,970  1-7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 778,151,476  797,453,504   لمتداولةاإجمالي الموجودات غير 

      

      تداولةالموجودات الم

 398,301  566,409   مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 22,378,489  19,940,000  2-7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 6,000,000  -        مرابحات قصيرة االجل 

 4,098,829  6,269,651        ا في حكمه   وم دنق

 32,875,619  26,776,060   لمتداولةإجمالي الموجودات ا

 811,027,095  824,229,564   إجمالي الموجودات

      

      والمطلوبات ملكية حقوق ال

      لكية حقوق الم

 500,000,000  500,000,000  8 رأس المال 

 150,000,000  150,000,000  9 احتياطي نظامي 

 36,320,000  36,320,000  10 امإحتياطي ع

 93,275,224  101,321,477   أرباح مبقاة
 19,726,324  32,048,423   احتياطي القيمة العادلة 

 799,321,548  819,689,900   لكية إجمالي حقوق الم

      

      المطلوبات 

      المطلوبات غير المتداولة

 8,000,000  -  12 يل األجل  طو  قرض

 1,264,887  1,488,272   ع الموظفينافمن 

 9,264,887  1,488,272   إجمالي المطلوبات غير المتداولة

      

      المطلوبات المتداولة 

 1,473,985  1,923,095   وأرصدة دائنة أخرى مستحقة صروفات م

 966,675  1,128,297  13 زكاة مخصص ال

 2,440,660  3,051,392   وبات المتداولةالمطل يإجمال

 11,705,547  4,539,664   إجمالي المطلوبات 

 811,027,095  824,229,564   والمطلوبات لكيةإجمالي حقوق الم

 
 
 

 مهند مصطفي األشقر 
 المدير المالي 

 سعيد عبدهللا المعيذر  

 فيذي التن  الرئيس
 محسن حسن الفهادي  

 العضو المفوض 

 
 
 



 للصناعات المتطورة   الشركة السعودية
 عودية( سمة )شركة مساه

 األولية الموجزة  الدخل الشاملقائمة 
 م 2020ر  سبتمب  30ية في  نتهلمر ا أشه   والتسعةالثالثة  لفترة 
  سعودي( )لاير

 وجزة. من هذه القوائم المالية االولية الم  تبر جزءاَ ال يتجزأتع 19إلى  1فقة من اإليضاحات المر إن 
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 إيضاح

 المنتهية في أشهر  التسعة لفترة   ية في  هالمنت أشهر  الثالثةلفترة  

 
م        2020سبتمبر   30 

 )غير مدققة( 

م  2019سبتمبر   30 
 )غير مدققة( 

م        2020سبتمبر   30 
 )غير مدققة( 

م   2019سبتمبر   30 
 )غير مدققة( 

          

 39,709,908  27,030,472  13,585,327  9,593,814  14 اإليرادات 

 39,709,908  27,030,472  13,585,327  9,593,814   مجمل الربح 

 (6,739,920)  (5,617,414)  (1,795,049)  (1,809,318)   مصروفات ادارية وعمومية  

 32,969,988  21,413,058  11,790,278  7,784,496   الربح من التشغيل 

          
 (401,642)  (34,844)  (100,884)  -   تكاليف تمويل

 24,691  68,039  6,552  15,528   أخرى  إيرادات

 32,593,037  21,446,253  11,695,946  7,800,024   صافي الربح قبل الزكاة 

 (600,000)  (900,000)  (200,000)  (300,000)  13 الزكاة  

 31,993,037  20,546,253  11,495,946  7,500,024   رة ت صافي ربح الف

          

          شامل اآلخر: ل الخ الد)الخسارة( /

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح 

 خسارة: أو ال 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات  

 المالية 
 

 
29,621,890 

 
(33,706,459) 

 
12,322,099 

 
(20,091,379) 

 (4,882,241)  -  -  -   لة  العاد القيمةخسائربيع موجودات مالية ب 

 7,019,417  32,868,352  ( 22,210,513)  37,121,914   رة صافي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفت

          

          لمخفض للسهم الربح األساسي وا

 660,  43,  240,  15,  15 ربحية السهم من التشغيل 

 640,  41,  230,  15,  15 ربحية السهم من صافي ربح الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في األشقر مصط ند مه
 المدير المالي 

 سعيد عبدهللا المعيذر  

 التنفيذي  الرئيس
 محسن حسن الفهادي  

 العضو المفوض 



 ناعات المتطورة سعودية للصلشركة ال ا
 كة مساهمة سعودية( )شر

 األولية الموجزة   حقوق الملكية رات فيالتغيقائمة 
 م 2020مبرسبت 30أشهر المنتهية في  تسعة اللفترة 

 )لاير سعودي( 

 

 ولية الموجزة. اال الماليةن هذه القوائم أ مجزيت  تعتبر جزءاَ ال  19إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح

 

 رأس المال

 

 نظامي إحتياطي

 

 عام  إحتياطي

 

 أرباح مبقاه 

القيمة  حتياطيإ 

  وجوداتملالعادلة 

 مالية

 

 اإلجمالي

              م 2019سبتمبر  30ية في  منتهر الشهأ تسعةلا لفترة 
 781,629,228  31,349,777  63,959,451  36,320,000  150,000,000  500,000,000   ( مدققةم )2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 31,993,037  -  31,993,037  -  -  -   الفترة  دخلصافي 
 (24,973,620)  (20,091,379)  (4,882,241)  -  -  -   ي األخر ةالشامل  خسارةلابنود 

 788,648,645  11,258,398  91,070,247  36,320,000  150,000,000  500,000,000   م2019سبتمبر   30الرصيد كما في 

              
              م 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةفترة ل
 799,321,548  19,726,324  93,275,224  36,320,000  150,000,000  500,000,000   ( مدققةم )2019بر ديسم 31كما في  صيدرال

 20,546,253  -  20,546,253  -  -  -   صافي دخل الفترة 
 12,322,099  12,322,099  -  -  -  -   دخل الشامل األخر  بنود ال

 (12,500,000)  -  (12,500,000)  -  -  -  11 توزيعات أرباح  
 819,689,900  32,048,423  101,321,477  36,320,000  150,000,000  500,000,000   م2020سبتمبر  30ي كما ف الرصيد

 
 
 
 
 
 
 

 مهند مصطفي األشقر 
 المدير المالي 

 سعيد عبدهللا المعيذر  

 التنفيذي  الرئيس
 محسن حسن الفهادي  

 العضو المفوض 

 
 
 
 
 



 اعات المتطورة لشركة السعودية للصن ا
 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة  قائمة التدفقات النقدية 
 م 2020 سبتمبر  30في أشهر المنتهية  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 

 الموجزة  مالية االوليةم الالقوائ   يتجزأ من هذه ال  اً زءر جتعتب  19إلي  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 م  2019سبتمبر 30  م 2020 برسبتم 30  

     ليةشغيالت من األنشطة  النقدية اتدفق الت

 32,593,037  21,446,253  قبل الزكاة  صافي ربح الفترة

 إلى صافي التدفق قبل الزكاة تعديالت لتسوية صافي ربح الفترة 
 األنشطة التشغيلية: ناتج منالنقدي ال

 
 

 
 

 94,034  100,861  استهالك 
 224,382  250,701  دمة خة النهاي كافأةص ممخص

 (21,139,350)  (16,148,231)  كات زميلةشر حصة الشركة من ارباح
 569  -  خسائر رأسمالية 

 
 

 
5,649,584 

 
11,772,672 

     التغيرات في بنود رأس المال العامل

 (242,160)  (168,108)  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 885,967  449,110  أخرى  ائنةدأرصدة تحقة وفات مسرومص

 -  2,438,489  العادلة من خالل األرباح والخسائربالقيمة  ليةموجودات ما

 12,416,479  8,369,075  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (53,305)  (27,316)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  

 (956,041)  (738,378)  الزكاة المدفوعة  
 11,407,133  7,603,381  غيليةالتش ةالنشطصافي النقد الناتج من ا

     
     ماريةالتدفقات النقدية من األنشطة االستث

 (68,755)  (23,468)  شراء ممتلكات ومعدات المدفوع ل

 2,000  -  حصل من استبعاد ممتلكات ومعدات الم

 3,167,617  -  خرل الدخل الشامل االلتغير في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالي اصاف

 -  9,090,909  شركات زميلةفي إستثمارات من المحصل 

 (6,980)  -  المدفوع لشراء إستثمارات في شركات زميلة

 (10,000,000)  6,000,000  مرابحات قصيرة االجل

 (6,906,118)  15,067,441  األنشطة االستثمارية  مستخدم في(/ )ال الناتج من ي النقدصاف 

     

     تمويليةلاة ن األنشطمالنقدية  فقاتالتد

 8,000,000  (8,000,000)  طويل األجلض قر

 (12,500,000)  (12,500,000)  مدفوعة  حأربا توزيعات

 (4,500,000)  (20,500,000)  مويلية صافي النقد المستخدم في األنشطة الت

     
 1,015  2,170,822  وما في حكمه  النقد   يتغير ف صافي ال

 9,268,862  4,098,829  فترةية الابدي كمه فح النقد ومافي

 9,269,877  6,269,651  النقد ومافي حكمه في نهاية الفترة 

 
    غير النقدية: معامالتال

 (20,091,379)  12,322,099 ير في احتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية تغال

 (4,882,241)  - ر خالا لشاملا ل الدخليمة العادلة من خالموجودات مالية بالقبيع  رخسائ 

 15,993,020  - شراء إستثمارات في شركات زميلة مقابل المستحق من أطراف ذات عالقة 

 
 

 مهند مصطفي األشقر 
 المدير المالي 

 سعيد عبدهللا المعيذر  

 التنفيذي الرئيس 
 محسن حسن الفهادي  

 وض ف العضو الم



 ة للصناعات المتطورة الشركة السعودي
 ودية( )شركة مساهمة سع 

 لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 م 2020سبتمبر  30نتهية في م هر الأش  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 
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 ع النظامي وطبيعة النشاطوضال -1
 

السعودي السعوديةودية  ة سعمساهمشركة    هيورة  لمتطاات  ناعللصة  الشركة  العربية  المملكة  الرياض في  السجل ب  مسجلة في مدينة 

 .م 1988يناير  13هـ الموافق 1408ى جمادى األول  24والصادر بتاريخ  1010068321التجاري رقم  
 

 ة. والها في األسهم وغيرها من األوراق الماليمار أ تثمساة في اط الشركيتمثل نش
 

 دادعاإلس سأ -2
 

الد تم إع لفترة  الية األوائم المقاد  الموجزة  الدولي رقم    م 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في    ةتسعالولية  المحاسبة    ( 34) وفقا لمعيار 
ين اسبلمحل الهيئة السعودية المعتمدة منات األخرى صدارواإلر يي لسعودية والمعا" المعتمد في المملكة العربية ا "التقرير المالي األولى

   ونيين.لقانا
 أن تقرأ يجب    وولية الموجزة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية،  ئم المالية األالقواضمن  التت
 ً  . م2019ديسمبر  31في  تهيةمنلاللشركة للسنة  مع القوائم المالية السنوية إلى جنب جنبا

الم القوائم  هذه  االأعدت  أساالم  ولية الية  علي  وأساس  مبدس  وجزة  اإلستمرارية  التاريأ  ووفقالتكلفة  المحاسبي خية  اإلستحقاق  لمبدأ  ا 
 بالقيمة العادلة بإستثناء الموجودات المالية التي تقاس 

 

 :راضاتفتاإلاستخدام التقديرات و

إ اإن  بإجتهادا  الموجزةاألولية    الماليةبيانات  لعداد  اإلدارة  قيام  تات ووتقدير  تيتطلب  فيافتراضات  والمبالغ   ؤثر  السياسات  تطبيق 

 .التقديراتذه عن هة يلج الفعف النتائقد تختل ،والمصروفاتلمدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات ا
 

  لهام على ن في تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير اقدم التيتقدير ع  ة بشأنمور الهامألل احوعلى وجه الخصوص، المعلومات  

 :    التالي النحومالية تلخص على  في البيانات ال بها بالغ المعترفالم
 

اإل األعمار  تقدير  بإعادة  اإلدارة  للموجوتقوم  دورية    موسةالملت  ادنتاجية  بصورة  الملموسة  غير  ع تمااعوالموجودات  الحادا    لةلى 
 .تقبلمسال ت اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في دات وتوقعاهذه الموجومة لاالع
 
ة ليود اً للمعايير الي تحصيلها اعتمادا على تقديراتها حول إمكانية استرداد تلك الذمم وفقخصص للذمم المشكوك فإلدارة بأخذ مم اتقو
 . ير الماليةتقارلل
 

 

 .قيمتهايد ما إذا كان هناك أي تدني في  ية لتحد ت الماللموجودالترداد لقابلة لالسة ايمتقوم اإلدارة بتقدير الق

  يها تغييرتم ف  التي  الفترةاالعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في    راضات المطبقة باستمرار ويتماالفتالتقديرات وجعة  يتم مرا

 . يرالتي تتأثر بذلك التغي السنوات القادمةات وقديرالت
 

 ة: لالعاد قياس القيمة
 

ة بين المشاركين في السوق في تاريخ منتظم  املةالتزام في معويل  دفعه لتحسعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو  ادلة هي الالقيمة الع
قليص لت  لبالشركة مستمرة وليس هناك أي نية أو متطبأن  راض  فتالة العادلة هو االقياس. إن األساس الذي يقوم عليه تعريف القيم

 مجحفة. ة بشروطء معاملأو إجرا لياتهاحجم عم
مدر المالية  األداة  اعتبار  سويتم  في  نشجة  اق  كانت  إذا  أو األسعط  وسيط  أو  صرافة  تاجر  من  منتظم  بشكل  متاحة  المعروضة  ر 

ياس ادين. عند قف جرااألسعار معامالت السوق التي تمت بين أطتلك  مثل  وت  ،وكالة تنظيمية  مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو
دلة إلى مستويات مختلفة لقيم العايف امكن. يتم تصنحد ملى أقصى  لشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إستخدم اادلة، تيمة العقال

 على النحو التالي. قييمالت يبلالمستخدمة في أسفي تسلسل هرمي للقيمة العادلة استناًدا إلى المدخالت ا
 

األةالمعدلعروضة )غير  المر  : األسعا1المستوى   ا( في  لسواق  يمكنلنشطة  التي  المماثلة  المطلوبات  أو  في  إليهالوصول    ألصول  ا 
 س.لقياتاريخ ا

 

أي كأسعار( رة )مباشا  مإأو االلتزام،    والتي يمكن مالحظتها لألصل   1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  2المستوى  
 األسعار(.من ة أو بشكل غير مباشر )أي مشتق

 

 قابلة للمالحظة(. دخالت غيرا )ميمكن مالحظتهلتي السوق ا أو المطلوبات التي ال تستند إلى بياناتوجودات الت للم: مدخ3 ىالمستو
 

 قيمة العادلة. القيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة هي تقريب معقول لل



 ة للصناعات المتطورة الشركة السعودي
 ودية( )شركة مساهمة سع 

 لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 م 2020سبتمبر  30نتهية في م هر الأش  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 
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 (تتمةد )إلعداأسس ا  -2

 

 -:)تتمة(قياس القيمة العادلة

 :  العادلة في قائمة المركز المالي لقيمةية باية التاللات المادوشركة باألتحتفظ ال
 1المستوى   م 2020 سبتمبر 30

 سعودي لاير
 2المستوى  

 لاير سعودي
 3المستوى  

 لاير سعودي
 اإلجمالي 

موجوووودات ماليوووة مووون خوووالل 

 خرل الشامل االالدخ
 228,957,310  -  -  228,957,351 

الل اليوووة مووون خوووم موجوووودات

 ائرساألرباح أو الخ
 -  188,689,970  -  188,689,970 

         
         م2019مبر  ديس 31

الل اليوووة مووون خوووموجوووودات م

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

موجوووودات ماليوووة مووون خوووالل 

 ررباح أو الخسائ األ
 2,438,489  -  188,689,970  191,128,459 

 

 اسات المحاسبيةهم السيملخص أل  -3

 

السيا الماليتتوافق  القوائم  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  اال سات  الموجزة معة  السنوية   السياسات  ولية  المالية  القوائم  إعداد  في  المتبعة 
عدلة الصادرة ي الجديدة والمر الدولية للتقرير المال، لم تقم الشركة بتطبيق أي من المعايي2019ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  

 عول بعد.ر سارية المفوغي
 

المالي للتقرير  الدولية  المعايير  علي  األخري  التعديالت  بعض  هنالك  أن  ا  علما  قبولجنة  الشركة  اعتمدتها  التي  الفترة لتفسيرات  ل 
  -كما يلي: لمالية األولية الموجزةالها أثر جوهري علي القوائم  نم ولم يك2020 سبتمبر 30المنتهية في 

 

 طبيق تتاريخ ال رات التعديالت والتفسي

 م 2020يناير  1 يالت علي بعض المراجع في إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي تعد

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

 م 2020يناير  1 عمال تعريف اال –( 3قم )لي رلي المعيار الدولي للتقرير الماتعديالت ع

 م 2020يناير  1 تعريف " ذات اهمية نسبية"  –( 8( ، ) 1تعديالت علي معيار المحاسبة الدولي رقم )

 م 2020يونيو  1 19-متعلقة بجاحة كوفيدلتخفيضات اإليجار ا –( 16تعديالت علي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 الفترة خاللاألمور الهامة  -4
 

 "(19-فيروس كورونا المستجد )"كوفيد تقويم  4-1

العالم في تعطيل 2020بداية عام    ذ"( من19-تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد م، وانتشاره في الصين ومن ثم على مستوى 

نه جائحه، مما أ فيروس بتصنيف ال ةالعالمي لصحةلعربية السعودية وإعالن منظمة اا بما في ذلك المملكة اياألعمال والنشاط االقتصادي عالم

اقتضى قيام إدارة الشركة بإعادة النظر في أحكامها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية 

المالي القوائم  المنتهي  ةللتقديرات المطبقة على  كامل مدى ومدة  التنبؤ ب  نلصعب اآلمن ام. ومع أنه  2019ديسمبر    31ة في  السنوية للسنة 

انب األعمال التجارية للشركة  األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة بتقويم األثر على العمليات وجو

حكام والتقديرات ية على األريرات جوهتغي  ال يلزم إجراء  ه، أنزةلية الموجه القوائم المالية األوذلها كما بتاريخ إصدار ه  وتبينبشكل كلي،  

الرئيسية. ومع ذلك، وفي ضوء عدم الوضوح حاليا، قد يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري 

التي   المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية  القيم  ات على  الفترات  بذلك في  الموقف  تأثر  لتطور    من عدم   هب حوما يصا  سريعلمستقبلية. ونظرا 

 لك وفقا للتطورات المستقبلية.ذوضوح، سوف تستمر اإلدارة في تقويم األثر الناتج عن 



 ة للصناعات المتطورة الشركة السعودي
 ودية( )شركة مساهمة سع 

 لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 م 2020سبتمبر  30نتهية في م هر الأش  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 

 

 -8- 

 في شركات زميلة استثمارات -5

 

 ما يلي:ي شركات زميلة كف  اتستثمارالا بلغت  
 

 االسم   ان التسجيلمك  نسبة الملكية )%(   م 2020سبتمبر  30  م 2019ديسمبر  31

 شركة دويتشة الخليج للتمويل  سعوديةال  % 31,62  262,404,962  258,147,991

 شركة العبيكان للزجاج  السعودية  % 40  137,078,552  134,278,201

392,426,192  399,483,514        

 زميلة:وفيما يلي ملخص لحركة االستثمارات في الشركات ال

  م 2020 سبتمبر 30  م 2019ديسمبر  31

 ي بداية الفترة / السنة الرصيد ف 392,426,192  350,427,640

 الشركات أرباح  حصة الشركة من 16,148,231  25,594,111

 توزيعات أرباح شركة دويتشة الخليج  )9,090,909(  -

 لشركة العبيكان للزجاج  زيادة في رأس المال -  16,000,000

 جاج خل الشامل لشركة العبيكان للزلدأثر بنود ا -  404,441

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  399,483,514  392,426,192

 االخر من خالل الدخل الشامل ة العادلةموجودات مالية بالقيم -6

 

 بلغت الموجودات المالية كما يلي:
 

   م 2020رسبتمب 30  م 2019ديسمبر  31

 لية مدرجة في السوق المالية امموجودات  -أ  228,957,310  216,635,211

 جة في السوق المالية موجودات مالية غير مدر  -ب  8,680,000  8,680,000

225,315,211  237,637,310   

   -يخصم :     

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

 ياإلجمال   228,957,310  216,635,211

 
 

 لماليةا جة في السوقمالية مدر موجودات-أ  د األسهمدع  م 2020 سبتمبر 30  م 2019ديسمبر  31

 ساب( ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ين   3,269,473  191,918,065  182,763,541

 لكابيتا اراالستثمفي  استثماريةمحفظة   985,555  37,039,245  33,871,670

216,635,211  228,957,310     
 

 .قابل تسهيالت بنكية)ينساب( م تبتروكيماوياالوطنية للينبع مدرجة في شركة لارهن أسهم االستثمارات  تم  *

  

 م 2019ديسمبر  31
 

 م 2020سبتمبر30
 

 نسبة الملكية % 
 

 مدرجة في السوق الماليةغير مالية  موجودات-ب

 اج *ي سي للزجشركة العبيكان إي ج  12.4    
 السنة /الرصيد بداية الفترة     8,680,000  8.680,000

 ئر هبوط **اسمخصص خ    (8,680,000)  (8,680.000)

-  -     

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

 لعام. الحتياطي امن ا طاعهاقت تم  اآلخر  ضمن الدخل الشامل 
 

 

 



 ة للصناعات المتطورة الشركة السعودي
 ودية( )شركة مساهمة سع 

 لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 م 2020سبتمبر  30نتهية في م هر الأش  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 

 

 -9- 

 ئراح أو الخساربلعادلة من خالل األالقيمة اب مالية موجودات -7
 ات غير متداولةموجود 7-1
 

 مدرجة في السوق الماليةغير مالية  موجودات  نسبة الملكية %   م 2020سبتمبر  30  م 2019ديسمبر  31

 قة شركة التصنيع وخدمات الطا  3.38  168,749,970  168,749,970

 * ن رشد( العربية لأللياف الصناعية )اب ةالشرك  0.62  12,493,540  12,493,540

181,243,510  181,243,510     

   -يخصم :      

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

 اإلجمالي    168,749,970  168,749,970
 

غير*   العامة  الجمعية  إجتماع  في  المساهمون  االعادية    قرر  الصناعيللشركة  لأللياف  بتاريخ    ةلعربية  رشد(  م  2017ديسمبر    31)ابن 

مليار لاير سعودي حيث بلغت حصة شركة الصناعات المتطورة من هذا    2مليار لاير سعودي ليصبح    8,5كة من  مال الشر  سرأتخفيض  

  12,5:  م 2019ديسمبر    31)  م2020  سبتمبر  30ما في  مليون لاير ك  12,5مليون لاير سعودي ليصبح اإلستثمار بمبلغ    40,7التخفيض  

 العتراف بخسائر تدني بقيمة اإلستثمار كامالً. سابقة باة رلشركة في فتقامت ا .سعودي( مليون لاير
 
 موجودات متداولة 7-2

 

   م  2020سبتمبر 30  م 2019ديسمبر  31

 موجودات مالية مدرجة في السوق المالية  -أ  -  2,438,489

 ة في السوق المالية جر موجودات مالية غير مد -ب  19,940,000  19,940,000

 يالاإلجم   19,940,000  22,378,489

 
 

 مدرجة في السوق المالية مالية موجودات -أ  م 2020سبتمبر  30  م 2019ديسمبر  31

 شركة الزيت العربية السعودية*   -  2,438,489

2,438,489  -   

 .م2020عام ن سهم خالل الربع األول م 69,177* تم بيع عدد 

 

 مدرجة في السوق الماليةغير  اليةم وجوداتم-ب  الملكية % نسبة   م 2020سبتمبر  30  م 2019 ديسمبر 31

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

19,940,000  19,940,000     

ال مذكرة  *وقعت  في  تفاهم  شركة  كامل  ،م2018ديسمبر    10مبدئية  شرح  لبيع  في  لصتها  السالم  جائح ن صكة  لظروف  ونظرا  الطيران  فيروس ة  اعة 

في    "(19-)"كوفيد  المستجد  ناوكور تنتهي  إضافية  لمدة  إليها  المشار  التفاهم  مذكرة  تمديد  تم  إكمال  2021يونيو    30فقد  أجل  من  وذلك  م 

 وصول إلي اإلتفاقية النهائية. اإلجراءات المتبعة لل
 

 المال رأس -8
 

مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل   50الى    سمقع بالكامل ممليون لاير سعودي مدفو  500وع  فدتتب به والملشركة المكا  بلغ رأس مال

 لاير سعودي. 10سهم 

 

 النظامي حتياطياإل -9

 

مي ياطي النظاحتمن صافي دخل السنة وتحويله لال  %10يتم اقتطاع ما نسبته  متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  ب  إلتزاما  

يبلغ االحتياطي  ه  حتى  الم  30ذا  رأس  من  وصل ال،  %  من  حتياطي  اال  وقد  لمزيد  حاجة  هناك  يوجد  وال  الحد  هذا  .  االقتطاعهذا  إن 

 االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. 

 

 



 ة للصناعات المتطورة الشركة السعودي
 ودية( )شركة مساهمة سع 

 لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 م 2020سبتمبر  30نتهية في م هر الأش  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 

 

 -10- 

 العام  االحتياطي -10

 

االحتيا هذا  تكوين  قرار  تم  على  بناء  العامة  طي  خ  العاديةالجمعية  مواجهة  إستثمارسابهدف  زكويةئر  أو  اإلدارة و  ،ية  مجلس  تفويض 

 وذلك وفقاً لما يراه المجلس في مصلحة الشركة. أو زكوية  استثماريةل تكوينه لتخفيض أي خسائر لعام حاي اطمن اإلحتيا بالتحويل

 

 توزيعات األرباح   -11

 

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

 .لاير سعودي للسهم 0,25بواقع مليون لاير سعودي  521,لغ بمب  م0202مرحلية عن العام المالي  

 

 طويل األجل قرض -12

لتغطية  ي )تورق(  مكل تمويل إسالشحلية على  مليون لاير سعودي من أحد البنوك الم  50يالت مصرفية بقيمة  تسه   اتفاقيةوقعت الشركة  

ا الالتوسع في  الشركة  2019خالل عام  ،  ةشركستثمارات  التسهيالت )مبلغ  جزء من ه  مباستخدام قامت  مليون لاير سعودي( وذلك    8ذه 

 م. 2020فبراير  4بتاريخ  هوتم سداد لدعم رأس المال العامل.

 

 مخصص الزكاة  -13
  

 الزكوي  لموقفا13-1
لى شهادة  الشركة عوحصلت    م 2019  ديسمبر  31  فية  سنة المنتهيحتى ال  )"الهيئة"(  اة والدخل كزئة العامة لليلله  راتهاقدمت الشركة إقرا

 . م2021أبريل   30الموافق   هـ 1442رمضان  18للزكاة والدخل سارية المفعول حتى ن الهيئة العامة م
قا الشركة  كما  الزكويةمت  الربوط  وأنهت  الزكوية  الهيئ  بتسوية مستحقاتها  وتم  م2014تى  م وح2011  نمالسنوات  عن    ةمع  فحص  ، 

من قبل  جاري اإلعتراض  لاير و  6,460,267بمبلغ  ائي علي الشركة  الربط النهوتم    م2018م حتي  2015الفترة من  ن  ا ع الشركة زكوي
 . بط النهائيعلي الر  لدي الهيئة العامة للزكاة والدخلالشركة 

 
 حركة مخصص الزكاة13-2
 م 2019ديسمبر  31  م 2020 سبتمبر 30 

 5,450,789  966,675 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 738,377  900,000 نة الفترة/ الس خالل لمكونا

 (5,222,491)  (738,378) ة السن المسدد خالل الفترة/

 966,675  1,128,297 سنة الرصيد في نهاية الفترة/ ال

 
 اإليرادات  -14

 

لفترة الثالثة  
أشهر المنتهية في  

 بتمبرس 30
 م 2020

لفترة الثالثة أشهر  
  30المنتهية في 
 سبتمبر 
 م 2019

 سعةالتة لفتر  
في   شهر المنتهيةأ

 مبربتس 30
 م 2020

أشهر  التسعةلفترة  
  30المنتهية في 

 بتمبر س
 م 2019

 21,139,350  16,148,231  7,727,894  5,371,118 لةلشركة من أرباح شركات زميحصة ا 

 18,570,558  10,925,120  5,857,433  4,222,696 توزيعات أرباح مكتسبة 

خالل  العادلة من  ية بالقيمةخسائر بيع موجودات مال
 لخسائراح أو األربا

- 
 
- 

 
(42,879) 

 
- 

 9,593,814  13,585,327  27,030,472  39,709,908 

 
 السهم  )خسارة(/ربحية -15

 

احتساب ي األسنصيب    تم  أرباح/)خسائر(السهم  من  والمخفض  التشغيل    أرباح/)خسائر(  بقسمة  الربح/)الخسارة(صافي  ولتشغيل  ا  اسي 

المت  رة(ربح/)الخساالوصافي   الق  ،ةفترال  في نهايةالقائمة    العادية  ألسهملعدد ا  حمرجوسط العلى    سبتمبر  30كما في  ائمة  بلغ عدد األسهم 

 (.م2019تمبرسب 30 سهم:مليون  50مليون سهم ) 50م عدد 2020

 تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. دلم يكن هناك أي بن



 ة للصناعات المتطورة الشركة السعودي
 ودية( )شركة مساهمة سع 

 لية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األو
 م 2020سبتمبر  30نتهية في م هر الأش  التسعة لفترة 

 )لاير سعودي( 

 

 -11- 

 ار التنفيذيين دارة وكبمزايا ومكافأت وتعويضات أعضاء مجلس اإل -16
  

 
المنتهية  لفترة التسعة أشهر   

 م 2020سبتمبر   30في 
 

لفترة التسعة أشهر المنتهية 

 م 2019سبتمبر  30في 

 4,682,712  3,129,466    جل   ة أ رواتب ومزايا اخرى قصير

 

 القطاعية المعلومات  -17
 

المعلوماتتتع بنشا  لق  عليهلقطاعية  اعتمدت  والتي  الشركة  وأعمال  كأساسإدا  اطات  الشركة  الم  ارة  المعلومات  الخاصة اليإلعداد         ة 
 األخرى. ين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف بالتقارير الداخلية، تتم المعامالت  طرق إعداد مع لتوافقهابها، 

 

ون موجودا  تشتمل ومطلوبات  التشغيت  علل  شاطات  معينللقطاعات  بقطاع  مباشرة  بصورة  تتعلق  بنود  توزيعها  بن و  ى  يمكن  على  ود 
 األخرى. طاعات قكن توزيعها بين القطاعات تحت بند الالتي ال يميتم تصنيف البنود  .ق أسس معقولةوف القطاعات المختلفة

  على التوالي وفقا لطبيعة  م2019سبتمبر   30 ،م2020 بر سبتم 30ا في كم السعودي فيما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية باللاير 
 شاط: لنا

 
 م2020مبر سبت 30                                                                    

 

 
 

قطاع  
 البتروكيماويات 

صناعة  اعطق 
 الزجاج 

)االستثمار 
 الصناعي( 

قطاع الخدمات  

 الصناعية

اقة والمرافق  )الط

 الخدمية(

الخدمات  ع قطا

ستثمارات  واال

المالية )المصارف  

 لية( ماالوالخدمات 

القطاعات  

 االجمالي خرىاأل

 27,098,511 68,039 14,421,702 - 2,800,351 9,808,419  دات اإليرا
صافي ربح/ 
 20,546,253 11,607 12,041,254 (1,500,002) 1,710,638 8,282,756 رة تف)خسارة( ال
 824,229,564 7,098,770 299,444,207 188,689,970 137,078,552 191,918,065 وجوداتإجمالي الم

 4,539,664 4,539,664 - - - - إجمالي المطلوبات 

 م 2019سبتمبر  30

 

 
 

قطاع  
 البتروكيماويات 

ة صناع قطاع
 ج الزجا

)االستثمار 
 الصناعي( 

قطاع الخدمات  

 الصناعية

)الطاقة والمرافق  

 ة(الخدمي

لخدمات  قطاع ا

مارات  تثسواال

ف  ية )المصارالمال

 والخدمات المالية( 

القطاعات  

 الياالجم خرىألا

  39,734,599  24,691 13,284,734 5,062,499 9,102,151 12,260,524  اإليرادات 

ربح / صافي 
  31,993,037  (171,419) 10,503,477 3,200,015 7,884,101 10,576,863 الفترة  )خسارة(

  804,276,458  20,373,967 288,946,788 193,494,825 126,544,072 174,916,806 موجوداتمالي الإج

  15,627,813  15,627,813 - - - - إجمالي المطلوبات 

 
الوطن ينبع  شركة  في  الشركة  إستثمار  البتروكيماويات  قطاع  )ابن يمثل  الصناعية  لأللياف  العربية  والشركة  )ينساب(  للبتروكيماويات  ية 

قرشد( ويمثل  للزج،  العبيكان  شركة  في  الشركة  إستثمار  الزجاج  صناعة  سي  طاع  جي  إي  العبيكان  وشركة  وياج  قطاع  للزجاج،  مثل 

الخدمات  قطاع  ويمثل  الطيران،  لصناعة  السالم  وشركة  الطاقة،  وخدمات  التصنيع  شركة  في  الشركة  إستثمار  الصناعية  الخدمات 

ي في باق مثل القطاعات األخرييتشة الخليج للتمويل، واإلستثمارات المالية األخري، وتتواالستثمارات المالية إستثمار الشركة في شركة دو

 .الموجودات

 

 أرقام المقارنة  -18
 م. 2020سبتمبر   30يب المستخدم للفترة المنتهية في و مع التبض أرقام المقارنة لتتماشي تبويب بعتم إعادة   
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اعت هتم  القوائمماد  ا المالية   ذه  المنتهلموجزة  األولية  في  للفترة  قبم  2020سبتمبر    30ية  اإلمن  مجلس  بتاريخل  األول 18  دارة    ربيع 

 . م2020 نوفمبر 4افق  المو هو1442




