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 اطالوضع النظامي وطبيعة النش -1

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

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

 . ابضة، استثمار أموال الشركات التابعة للشركات القابضةالشركات التابعة للشركات الق في إدارةيتمثل نشاط الشركة 

 

 يقع مقر الشركة الرئيسي في العنوان التالي:
 

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

 51743صندوق بريد 

 11553الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

 أسس اإلعداد -2

 

"التقرير المالي  (34)وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  م2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةألولية الموجزة لفترة تم إعداد القوائم المالية ا
 . راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم المعتمدة من" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  األولى

ً  أن تقرأ ويجبالية األولية الموجزة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، التتضمن القوائم الم إلى  جنبا
 .م2021ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  جنب

بإستثناء وأساس التكلفة التاريخية  المحاسبي االستحقاقفقا لمبدأ وو يةاالستمرارأساس مبدأ  علىأعدت هذه القوائم المالية االولية الموجزة 
 حالية لاللتزامات. والتزامات منافع الموظفين المدرجة بالقيمة الالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة 

 

 :استخدام التقديرات واإلفتراضات

اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة  يتطلب قيام الموجزةالمالية األولية  قوائمإن إعداد ال

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

 

بية ذات التأثير الهام على المبالغ المعترف على وجه الخصوص، المعلومات حول األمور الهامة بشأن تقدير عدم التيقن في تطبيق السياسات المحاس

   التالي: النحوبها في البيانات المالية تلخص على 

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

 .المستقبلاإلنتاجية في الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها 

 

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

لتقديرات ا يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير

 .والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير

 

 قياس القيمة العادلة:

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

 حويل االلتزام ستتم إما:إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو ت

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •

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

 للوصول إليها. الشركةيجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام 

 االلتزام على افتراض أنام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التز

 أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.

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

 أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه.

أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات  الشركةتستخدم 

 المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد. العالقة وتقليص استخدام
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 )تتمة( أسس اإلعداد-2

 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة:    

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

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

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

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

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

التسلسل  جرى تحويالت ما بين المستويات فيفيما إذا  الشركةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أساس متكرر، تحدد 

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

 فترات إعداد القوائم المالية.

 دلة في قائمة المركز المالي: تحتفظ الشركة باألدوات المالية التالية بالقيمة العا

  م2022 مارس 31

 1المستوى 

  لاير سعودي

 2المستوى 

  لاير سعودي

 3المستوى 

 اإلجمالي  لاير سعودي

موجووودات ماليووة موون خووالل الوودخل 

 الشامل االخر

 

247,488,588  -  2,400,384  249,888,972 

موجودات مالية مون خوالل األربواح 

 أو الخسائر

 

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

         م2021ديسمبر  31         

موجووودات ماليووة موون خووالل الوودخل 

 الشامل االخر

 

 248,394,909   -  2,400,384  250,795,293 
موجودات مالية مون خوالل األربواح 

 أو الخسائر

 

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

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

 

كة للسنة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية االولية الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشر تتوافق

 .م2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

 المعايير الجديدة، التعديالت على المعايير والتفسيرات -
م وتفاصيل ذلك تم توضيحها 2022يناير  1فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا من  ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك

 .لموجزةم. ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية ا2021 ديسمبر 31في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 في شركات زميلة استثمارات -4
 

 ت في شركات زميلة كما يلي:ستثماراالبلغت ا  

 

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2022 مارس 31 

 )غير مدققة(

 
         ٪ 

 
 عدد األسهم

 
 االسم

 شركة دويتشة الخليج للتمويل  18,181,818  31,62%  288,520,264  280,197,897

 شركة العبيكان للزجاج  9,600,000  40%  220,103,231  199,124,915

479,322,812  508,623,495        

 وفيما يلي ملخص لحركة االستثمارات في الشركات الزميلة:

 م2120ديسمبر  31

 )مدققة(

            م2022 مارس 31 

 )غير مدققة(

 

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

 أرباح الشركات حصة الشركة من 29,300,683  90,883,250

 الشركات الزميلةتوزيعات أرباح  -  (18,690,909)

 كات الزميلةأثر بنود الدخل الشامل لشر -  160,292

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 508,623,495  479,322,812
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 االخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -5

 

 بلغت الموجودات المالية كما يلي:

 م2021ديسمبر  31

 مدققة()

 م2022مارس  31 

 )غير مدققة(

 
 

 موجودات مالية مدرجة في السوق المالية -أ  247,488,588  248,394,909

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

259,475,293  258,568,972   

  -يخصم:     

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

 اإلجمالي   249,888,972  250,795,293
 

 وفيما يلي الحركة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(
 م2022مارس  31 

 )غير مدققة(
 

 

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

 االضافات  -  2,015,315

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

190,108,486  190,108,486   

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

 السنة  الفترة / أرباح )خسائر( غير محققة خالل  (906,321)  16,653,263

 نةالسالفترة / أرباح )خسائر( محققة خالل   -  (257,979)

 تحويل احتياطي القيمة العادلة عند إستبعاد االستثمار   -  2,865,748

 احتياطي القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة   68,460,486  69,366,807

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

 صافي القيمة الدفترية   249,888,972  250,795,293

 

     م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2022مارس  31 

 )غير مدققة(

 
 عدد األسهم

 
 موجودات مالية مدرجة في السوق المالية-أ

 ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(   3,269,473  218,727,744  224,612,795

 محفظة استثمارية في االستثمار كابيتال  679,084  28,760,844  23,782,114

 248,394,909  247,488,588     

 

لتغطية التوسع في  (تورق) الميسعودي مع احد البنوك المحلية على شكل تمويل إس لاير مليون 50مصرفية بقيمة  التوقعت الشركة اتفاقية تسهي *
 الفترة الل، خ (ون سهمملي 2) (ينساب)ستثمارات المدرجة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات االاستثمارات الشركة مقابل رهن جزء من أسهم 

 .التتقم الشركة باستخدام هذه التسهي لم

  

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

  م2022مارس  31 

 )غير مدققة(

  
 موجودات مالية غير مدرجة في السوق المالية-ب

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

 ستثمار الجريءلالصندوق دراية العالمي    226,940  226,940

 صندوق جرافين فنتشر   750,702  750,702

 فنتشر الصندوق ها   1,422,742  1,422,742

11,080,384  11,080,384    
 -يخصم:     

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

2,400,384  2,400,384    

 

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

 من االحتياطي العام. اقتطاعهتم  اآلخر ضمن الدخل الشامل
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -6

 

 موجودات غير متداولة 6-1

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 م2022س مار 31 

 )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  31أللياف الصناعية )ابن رشد( بتاريخ * قرر المساهمون في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية ل

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

قامت  .سعودي( مليون لاير 12,493,540: م2021ر ديسمب 31) م2022 مارس 31كما في  سعودي لاير مليون 12,493,540بمبلغ اإلستثمار 

 بقيمة اإلستثمار كامالً. هبوطالشركة في فترة سابقة باالعتراف بخسائر 

 

 موجودات متداولة 6-2

 

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

  م2022مارس  31 

 )غير مدققة(

دفعات مقدمة لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 موجودات مالية مدرجة في السوق الماليةسائر الخ

 سهل -الشركة السعودية لتمويل المساكن    389,080   -

 

 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.

 

 امينظ حتياطيا -8

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

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

 للتوزيع.

 

 عام احتياطي -9

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

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

 

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -10

 

 م2021ديسمبر  31

 )مدققة(

  م2022مارس  31 

 )غير مدققة(

 
 

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

 االضافات خالل الفترة / السنة  606,529  269,575

 المدفوع خالل الفترة / السنة  (1,194,188)  (226,064)

 الخسائر االكتوارية  -  130,969

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  1,787,957  2,375,616

 

 

 

 
 

 



 عات المتطورةالشركة السعودية للصنا
 )شركة مساهمة سعودية(
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 مخصص الزكاة -11
  

 الزكوي لموقفا11-1

هيئة ت الشركة على شهادة من وحصل م،2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل هيئة الزكاة والضريبة والجماركل الزكوي هااقراربصدد تقديم الشركة 

م، كما قامت الشركة بتسوية مستحقاتها الزكوية 2022إبريل  30 هـ الموافق1443 رمضان 29حتى سارية المفعول  الزكاة والضريبة والجمارك

 .2020ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  وأنهت الربوط الزكوية مع الهيئة

 
 حركة مخصص الزكاة11-2

 م2022مارس  31 

 )غير مدققة( 

م 2021 ديسمبر 31 

 )مدققة(

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

 1,507,114  57,640 خالل الفترة/ السنة محملال

 (3,976,084)  - خالل الفترة/ السنة دفوعالم

 150,000  207,640 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 

 

 اإليرادات -12

ر المنتهية لفترة الثالثة أشه 

 م2022مارس  31في 

 )غير مدققة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 م2021مارس  31في 

 )غير مدققة(

 15,420,394   29,300,683  حصة الشركة من أرباح شركات زميلة

 4,204,224    4,904,210  توزيعات أرباح مكتسبة

 60,399    235,074  اح أو الخسائربيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرب أرباح

  34,439,967   19,685,017 
 

 

 السهم )خسارة(/بحيةر -13
 

على المتوسط المرجح دخل التشغيل وصافي الالدخل من بقسمة لدخل اصافي التشغيل والدخل من نصيب السهم األساسي والمخفض من  تم احتسابي

 31 مليون سهم: 50مليون سهم ) 50م عدد 2022 مارس 31، بلغ عدد األسهم القائمة كما في سنةلا الفترة / في نهايةالقائمة  العادية لعدد األسهم

 (.م2021 مارس

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

 

 مزايا ومكافأت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  -14

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 م2022مارس  31في 

 )غير مدققة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 م2021مارس  31في 

 )غير مدققة(

 446,500  453,500 ونفقات اإلجتماعات أتعاب أعضاء اللجان 

 641,333  2,027,024 رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيسين 

 2,480,524  1,087,833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عات المتطورةالشركة السعودية للصنا
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2022 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 يةالمعلومات القطاع -15
 

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

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

شاطات التشغيل للقطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة تشتمل موجودات ومطلوبات ون

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

 على التوالي وفقا لطبيعة النشاط:  م2021 مارس 31 ،م2022 مارس 31ا في فيما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية بالريال السعودي كم 

   

 م2022 مارس 31

 

 

 

قطاع 

 البتروكيماويات

قطاع صناعة 

 الزجاج

)االستثمار 

 الصناعي(

قطاع الخدمات 

 الصناعية

)الطاقة والمرافق 

 الخدمية(

قطاع الخدمات 

واالستثمارات 

المالية )المصارف 

 االجمالي قطاعات األخرىال والخدمات المالية(

 34,439,967 - 8,557,442 - 20,978,316 4,904,209  اإليرادات

 30,942,090 (83,592) 7,399,483 (678,457) 20,186,909 4,117,747 الفترة )خسارة( /صافي ربح

 972,816,466 23,248,324 322,047,197 188,689,970 220,103,231 218,727,744 إجمالي الموجودات

 4,844,324 2,867,699 1,976,625 - - - إجمالي المطلوبات

 م2021 مارس 31

 

 

 

قطاع 

 البتروكيماويات

قطاع صناعة 

 الزجاج

)االستثمار 

 الصناعي(

قطاع الخدمات 

 الصناعية

)الطاقة والمرافق 

 الخدمية(

قطاع الخدمات 

واالستثمارات 

المالية )المصارف 

 االجمالي القطاعات األخرى والخدمات المالية(

 19,691,996 6,979 7,378,207 - 8,219,968 4,086,842  اإليرادات

 17,050,340 (35,771) 6,470,770 (563,556) 7,779,993 3,398,904 الفترة )خسارة(/صافي ربح

 884,476,944 14,313,468 303,827,175 188,689,970 147,311,959 230,334,372 إجمالي الموجودات

 5,129,137 5,129,137 - - - - طلوباتإجمالي الم

 

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

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

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

 وجودات.في باقي الم األخرىدويتشة الخليج للتمويل، واإلستثمارات المالية األخري، وتتمثل القطاعات 
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