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 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 
 همة سعودية( شركة مسا)

 ل المستقت الحسابا مراجع لفحص  لا قرير ة وتة الموجزليألوا لية المام القوائ
 م 2021رس ما 31ة الثالثة أشهر المنتهية في لفتر 

 

 

 صفحة  هرس  ف

لستقالم الحسابات لمراجع فحص التقرير   1 
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األولية الموجزة خر األ الدخل الشاملرة والربح أو الخساقائمة   3 

األولية الموجزة  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق   4 

 5 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
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 ع النظامي وطبيعة النشاطوضال -1

ا الدينة الريامسجلة في مودية  ة سعمساهم شركة    يهورة  لمتط ناعات اللصة  لسعودي الشركة  اري رقم  ل التجسجلاب   السعودية  يةرب عض في المملكة 

 .م1988يناير  13هـ الموافق 1408ى جمادى األول 24والصادر بتاريخ   1010068321
 

 ة.المالي والها في األسهم وغيرها من األوراق مار أتثمساة في اط الشركيتمثل نش

 

 ن التالي:لرئيسي في العنواا ركةالش يقع مقر
 

 عثمان بن عفان  تخصصي مع طريقلاع ارطع شاتق –نرجس ال/ حي   ضاري ال

 51743صندوق بريد 

 11553الرياض 

   ية السعوديةمملكة العرب لا
 

 دادس اإلعسأ -2

 

لي ير الما"التقر  (34)ة الدولي رقم  وفقا لمعيار المحاسب   م2021مارس    31ي  منتهية فأشهر ال  الثالثةولية الموجزة لفترة  الية األوائم المقاد الدعتم إ

  .راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم نمدة مالمعت ات األخرى صدارواإلر ي ي لسعودية والمعاية اب ملكة العرلمي اد ف" المعتم األولى

ً نب ج قرأت   أن  يجبو المالية السنوية،إلعداد القوائم    وبة مطل إلفصاحات اللمعلومات وا ولية الموجزة المرفقة كافة ائم المالية األالقواضمن  التت    إلى جنب   ا

 .م2020ديسمبر  31في  تهيةمن لاللشركة للسنة  ويةن المالية السئم قوامع ال

ال هذه  المأعدت  االوليةقوائم  لمفقوو  االستمراريةأ  مبدس  أسا   ىلعوجزة  الم  الية  التاري وأساس    اسبيالمح  االستحقاقبدأ  ا  بإستثناء خية  التكلفة 

 حالية لاللتزامات.  القيمة ال ظفين المدرجة ب لموع اوالتزامات منافالعادلة الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة 

 

 :تضارافتاإلاستخدام التقديرات و

إ اإن  ايتطلب    الموجزةاألولية    الماليةبيانات  لعداد  و  تادابإجته  إلدارةقيام  ت وتقديرات  فيافتراضات  ا  ؤثر  والمبالغ  السياسات  لمدرجة  تطبيق 

 .التقديراتذه عن هة ي للفعج االنتائ  فتلقد تخ ،والمصروفاتات يرادات واإلللموجودات والمطلوب 

 

  رف بالغ المعتلهام على المالتأثير امحاسبية ذات  ن في تطبيق السياسات القدم التي تقدير ع  ة بشأنمور الهام ألل احوخصوص، المعلومات  جه العلى و

    :التالي النحومالية تلخص على في البيانات ال بها

ب داراإل  تقوم تقإة  األعادة  اإلدير  للمواجي نت عمار  ا  موسةالمل  تا دجوة  غير  دوروالموجودات  بصورة  عتمااعية  لملموسة  الحادا  لاالع  لةلى  هذه مة 

 . تقبلمسالفي  يةارها اإلنتاجت اإلدارة ألعمدات وتوقعاالموجو

 

 .قيمتهاناك أي تدني في ان هيد ما إذا كية لتحدت الماللموجودالترداد لقابلة لالسة ايمإلدارة بتقدير القم اتقو

  ت اقديرالت   يري يها تغ تم ف  التي  رةالفت تقديرات المحاسبية في  رات في الاالعتراف بالتغي   راضات المطبقة باستمرار ويتماالفت ت وديراالتقم مراجعة  ت ي 

 . يري تتأثر بذلك التغي لت ا السنوات القادمةو

 

 ة: لالعاد  قياس القيمة

يستند قياس القيمة العادلة  خ القياس. في السوق في تاري  تعاملينلمم بين الة تت معام زام في الت اد  مكن به مبادلة أصل أو سدي  ذي القيمة العادلة هي المبلغ ال

 ا: إمتتم اللتزام سحويل األصل أو ت عاملة بيع امأن تراض ب فإلى اال

 صل أو االلتزام، أو ئيسية لألروق اللس ال خال من  •

 يسية. ق الرئ لسو ب ا ل أو االلتزام في ظل غياصلأل من خالل السوق األكثر منفعة  •

 للوصول إليها.  الشركة ة أمام منفعة متاحئيسية أو األكثر رلسوق الا يجب أن تكون

ق القي يتم  التزالعادلة ألص  يمة اس  أو  ما  ل  أطدمخيست ي  الت   اتاضتراالفباستعمال  ام  السوقرها  أو    اف  تسعير األصل  أن االعند  افتراض    لتزام على 

 م. ية لهاقتصادلح مصاق يعملون بما يحقق أفضل سوالأطراف 

  نه م عةمنف يحقق أفضلفيما  دام األصل صادية باستخت اق منافع رالحسبان قدرة أطراف السوق على توفي المالي في عادلة لألصل غير للقيمة اا يأخذ قياس 

 يما يحقق أفضل منفعة منه. طراف السوق الستخدامه فآخر من أ ى طرف إل يعهبب أو 

ت  وظة ذا ح ادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملالقيمة العنات كافية لقياس  الها بي   فرل وتتوا ألحوا وف واع الظرب مناسأساليب تقييم تت   الشركة   دمتختس

 . حد  بر ى أكإلة وظلملحيات غير االمعط ص استخدام عالقة وتقلي لا
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 )تتمة( دادس اإلعسأ-2

 

 تتمة(  ):ة لالعاد قياس القيمة    

مي للقيم  ر يكل الهلهالمالية في نطاق اأو االفصاح عن قيمها العادلة في القوائم  ا العادلة  م قياس قيمهيت   لتي الموجودات والمطلوبات ايع  يف جمن تم تصي 

 كل: العادلة كلقيمة  ا لقياس ايعتبر جوهري  لذيدنى األناه استنادا  إلى معطيات المستوى ا المبين أد العادلة

 المطلوبات. موجودات أو ال ذاتل لة في األسواق النشطةداوالمت  ر ألسعاا : ولاألتوى مسال •

 لة. العاد ةمباشرة أو غير مباشرة لقياس القيم حوظة بصورةطيات الجوهرية ملعمن الم نىون فيها الحد األدالمستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يك •

 يمة العادلة. اس القلجوهرية غير ملحوظة لقي معطيات المن ا ىن داألد الح هافي ن يكو قييم أخرىاليب ت لثالث: أسالمستوى ا •

التسلسل    يالت ما بين المستويات فيجرى تحوذا  فيما إ  الشركةدد  حتكرر، ت م  المالية على أساس   للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائمبالنسبة  

رة من ة ككل( في نهاية كل فت العادل الجوهرية لقياس القيمة  لمعطيات  اى من  ن داأل   وىلمست ا  لىإ  اداً نيف )استن م التصعادة تقيي ه من خالل إأعاللهرمي  ا

 فترات إعداد القوائم المالية. 

 :  العادلة في قائمة المركز المالي قيمةلية باية التاللات المادوشركة باألتحتفظ ال

  م 2021 مارس  31

 1المستوى 

  سعودي لاير

 2المستوى 

  يلاير سعود

 3المستوى 

 مالي اإلج  لاير سعودي

ل دخمـن خـالل الـ  موجودات ماليـة

 خرمل االشاال

 

 254,854,932   -  -   254,854,932  

الل األربـاح خـمن    اليةم  موجودات

 ائرسأو الخ

 

141,160  -  188,689,970  188,831,130 

         م2020مبر  ديس 31         

الـدخل الل  اليـة مـن خـموجودات م

 الشامل االخر

 

5,976,00424  -  -  245,976,004 

ربـاح األخـالل    موجودات مالية من

 رخسائ لأو ا

 

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

 
 اسات المحاسبيةهم السيص ألملخ -3

 

اتتوا المالية االسلسيافق  القوائم  إعداد  المتبعة في  المحاسبية  الموجزة معات  للشركةالمتبعة في    السياسات  ولية  السنوية  المالية  القوائم  سنة  لل  إعداد 

 عول بعد.المفرية ر ساعدلة الصادرة وغي يدة والملجدي ارير المالية للتقر الدولطبيق أي من المعايي بت قم الشركة ت ، لم م 2020ديسمبر  31في  المنتهية

 في شركات زميلة  استثمارات -4

 

 ما يلي:ي شركات زميلة كف اتستثمارالا بلغت  

 

  م2020مبر سدي  31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 دققة( ر م )غي

 
         ٪ 

 
 سهم ألعدد ا

 
 االسم 

 شركة دويتشة الخليج للتمويل   18,181,818  31,62%  275,078,615  267,878,188

 شركة العبيكان للزجاج   9,600,000  % 40  147,311,958  139,091,991

406,970,179  422,390,573        

 زميلة:الات خص لحركة االستثمارات في الشركوفيما يلي مل

  م2020ديسمبر  31

 )مدققة( 

             م 2021 مارس  31 

 )غير مدققة( 

 

 ي بداية الفترة / السنة د فالرصي  406,970,179  392,426,192

 الشركات أرباح  حصة الشركة من 15,420,394  25,739,265

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

 جاج العبيكان للز خل الشامل لشركةلدا نودأثر ب  -  (2,104,369)

 السنة  فترة / رصيد في نهاية الال 422,390,573  406,970,179
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 االخر  من خالل الدخل الشامل ة العادلةوجودات مالية بالقيمم -5

 

 ي:بلغت الموجودات المالية كما يل

  م2020سمبر دي  31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 )غير مدققة( 

 
 

 لية مدرجة في السوق المالية امت موجودا -أ  254,854,932  245,976,004

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

254,656,004  263,534,932   

   -يخصم:      

 إستثمارات يمة قهبوط  خسائر مخصص    (8,680,000)  (8,680,000)

 يجمالاإل   254,854,932  245,976,004
 

 خر ألالعادلة من خالل الدخل الشامل ا ةقيملحركة في الفيما يلي او

  م2020سمبر دي  31

 مدققة( )
  م 2021 مارس  31 

 )غير مدققة( 
 

 

  يرينا 1التكلفة كما في   204,550,229  205,588,887

 فترة / السنة  استبعادات خالل ال  (13,501,596)  (1,038,658)

204,550,229  191,048,633   

     
 يناير 1في   اكم قيمة العادلةاحتياطي ال  50,105,775  19,726,324

 نة  ير محققة خالل السغح اأرب   22,542,494  30,029,755

 ادلة عند إستبعاد االستثمار حتياطي القيمة العتحويل ا  (161,970)  349,696

 رة / السنة  لفت هاية ان  يف  دلة كمااالقيمة العاحتياطي   72,486,299  50,105,775

 فترية دال صافي القيمة  263,534,932  254,656,004

 

      م2020ر سمب دي  31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 )غير مدققة( 

 
 هم د األس د ع

 
 مالية لا جة في السوقمالية مدر وداتموج -أ

   ساب()ين لبتروكيماويات وطنية لينبع ال  3,269,473  226,247,532  208,919,324

 لكابيتا اراالستثمفي  استثماريةمحفظة   679,084  28,607,400  37,056,680

245,976,004   254,854,932      

 

 .ةمع أحد البنوك المحلي  وفقاً إلتفاقة تسهيالت إئتمانية موقعه)ينساب(   تبتروكيماوياوطنية للالينبع ة في شركرهن أسهم االستثمارات  تم  *

  

  م2020 سمبردي  31

 مدققة( )

  م 2021 ارس م  31 

 )غير مدققة( 

 
٪ 

 
 عدد االسهم 

 
 المالية ق في السورجة مد غير مالية  موجودات -ب

 اج *ي سي للزجشركة العبيكان إي ج  868  12.4    

 السنة /الرصيد بداية الفترة       8,680,000  8,680,000

 رات يمة إستثماق ئر هبوطاسخ مخصص      ( 8,680,000)  (8,680,000)

-  -       

 

ن  ضماالستثمار    كامل مبلغب   ط هبو  خسائرلمال تكوين مخصص  اس ار  من  %100خسائر الشركة   قرر مجلس االدارة ونظرا لتجاوز  2018خالل عام    *

 لعام. الحتياطي امن ا عهطااقت تم  اآلخر الدخل الشامل
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 ئر ساخاح أو ال رب لعادلة من خالل األالقيمة اب  مالية موجودات  -6

 

 ة ات غير متداولجود مو 6-1

  م2020سمبر دي  31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 ( )غير مدققة 

 
٪ 

 
 سهم األ ددع

 
 جة في السوق المالية مدرغير مالية  موجودات 

 قة الطا يع وخدماتصن شركة الت   16,874,997  3.375  168,749,970  168,749,970

 * رشد( ن )اب  ناعيةياف الصلألالعربية ل ةركلشا  1,249,354  0.62  12,493,540  12,493,540

181,243,510  181,243,510       

   -  يخصم:        

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

 لياإلجما      168,749,970  168,749,970
 

مال    سرأم تخفيض  2017  ديسمبر  31خ  رشد( بتاري   ناب )  ةلصناعي ياف العربية لأللللشركة اية  العاد  الجمعية العامة غير  ماعفي إجت قرر المساهمون  *  

من  الشر سعومليار لاير  8,5كة  حصة    2ليصبح    دي  بلغت  حيث  سعودي  التخفيض    الشركة مليار لاير  هذا  ليصبح مليون لاير  40,7من  سعودي   

امت  ق  .(سعودي مليون لاير  12,493,540  :م2020سمبر  دي   31)  م2020  مارس  31ما في  ك  سعودي  لاير  مليون  12,493,540بمبلغ  ثمار  اإلست 

 اإلستثمار كامالً.ة ني بقيمالعتراف بخسائر تدسابقة باة  رلشركة في فت ا

 

 موجودات متداولة  6-2

  م2020سمبر دي  31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 )غير مدققة( 

 
 

 ية المالالسوق  فيمالية مدرجة  موجودات  -أ  141,160  -

 سوق المالية ة في الجر لية غير مدام موجودات -ب  19,940,000  19,940,000

 يالاإلجم   20,081,160  19,940,000

 

 

  م2020سمبر ي د 31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 )غير مدققة( 

 
 مدرجة في السوق المالية  مالية موجودات  -أ

   شركة ذيب لتأجير السيارات  141,160  -

-  141,160   

 

  م2020سمبر دي  31

 مدققة( )

  م 2021 مارس  31 

 مدققة(  رغي)

 
 سهم األعدد   ٪

 
 ية مدرجة في السوق المالغير  اليةم وجودات م -ب

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

19,940,000  19,940,000       

 

  ناوورفيروس ك ة  ان ونظرا لظروف جائح يرالط  ة اعن صكة السالم لفي شرصتها  ح  لبيع كامل   ،م2018ديسمبر    10في    مبدئيةتفاهم  شركة مذكرة  وقعت ال*

وصول  اإلجراءات المتبعة لل  أجل إكماللك من  م وذ2021يونيو    30مذكرة التفاهم المشار إليها لمدة إضافية تنتهي في    يدتم تمد  فقد  "(19-)"كوفيد  المستجد

  ائية.النه االتفاقية إلى

 

 المال  رأس -7

لاير   10يمة كل سهم  ق  القيمة،متساوية    مليون سهم  50الى    سمقم  ع بالكامليون لاير سعودي مدفومل  500ع  وفدتب به والمت المك  لشركةا  بلغ رأس مال

 سعودي. 

 

 نظامي  حتياطيا -8

لنظامي االحتياطي  اإلى    سنويا  الدخلافي  % من ص10ته  نسب  لشركة تحويل ماكة العربية السعودية، على اات بالمملالشرك  امسي ونظظام األساوفقا للن 

قابل ر  ي غ  حتياطيهذا اال،  طاعاجة لمزيد من االقت ح  جد هناك يوالد وهذا الحاطي  ي حت قد وصل االو رأس المال،  من    %30اطى  حتي ذا االهل  حتى يص

 وزيع.للت 

 

 م عا  حتياطيا -9

تفويض و  ، بليةمستق  يةوزكية أو  تثمارئر إسسابهدف مواجهة خ   م2018مايو    15بتاريخ    يةالعادالجمعية العامة  طي بناء على قرار  االحتياكوين هذا  تم ت 

 صلحة الشركة.          ً                      وذلك وفقا  لما يراه المجلس في مأو زكوية   استثماريةأي خسائر  مواجهة ل تكوينه للعام حاي اط يامن اإلحت  لس اإلدارة بالتحويلمج
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 مخصص الزكاة  -10
  

 الزكوي فلموقا10-1

ت الشركة   العا  الزكوي  هااقرارقديم  بصدد  للزكمللهيئة  الشركة على شهادة    م،2020  مبرديس  31في    تهيةن ملا  لسنةلل  لدخ وا  اةة  الهيئة وحصلت  من 

ا  الدخل و  للزكاة   العامة بتسقامت ا  ا، كمم2021  إبريل  30  موافق هـ ال1442رمضان    18حتى  لمفعول  سارية    نهتة وأوي وية مستحقاتها الزكلشركة 

 . 2018ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  مع الهيئة الزكوية لربوطا

 
 مخصص الزكاة ةركح10-2

  م 2021 مارس  31 

 مدققة( غير )

  م2020 ديسمبر 31 

 مدققة( )

 966,675  2,618,970 لفترة/ السنة في بداية اد الرصي 

 3,036,700  500,000 نة الس الفترة/  خالل كونلما

 (1,384,405)  ( 1,342,081) ة السن  فترة/المسدد خالل ال

 2,618,970  1,776,889 ة سن ترة/ الالرصيد في نهاية الف

 

 

 اإليرادات  -11

المنتهية  ة أشهر ثالثلفترة ال 

  م2021س مار  31في 

 مدققة( ر )غي

المنتهية ة أشهر ثالث لفترة ال 

 م2020س مار 31في 

 ( ر مدققة )غي 

 5,044,391  15,420,394 لةلشركة من أرباح شركات زمي احصة 

 5,721,578  4,204,224  مكتسبة توزيعات أرباح 

 (42,879)  60,399  لخسائر اح أو ا ألرب خالل ادلة من العا ية بالقيمةجودات مالمو يعب  (ائرخسأرباح )

 19,685,017  10,723,090 

 

 السهم  )خسارة(/ بحيةر -12
 

وسط المرجح على المت دخل  التشغيل وصافي الن  الدخل مقسمة  ب لدخل  اصافي  يل و غلتشامن    الدخلي والمخفض من  األساس  السهمنصيب    بم احتسات ي 

ا نهايةلقائمة  ا  العادية  همسأللعدد  بلغ  لسنةا  في  األسهم  ع،  فياالقدد  كما   مارس   31  هم:سون  لي م  50)  سهممليون    50م عدد  2021  سمار  31  ئمة 

 (.م2020

 دية.ح لعدد األسهم العاجلمر وسط اخفيض يؤثر على المت ي بند ت ناك أيكن هلم 

 

   نيي يذار التنف ارة وكب دلس اإلمجافأت وتعويضات أعضاء  مزايا ومك -13

المنتهية   الثالثة أشهر فترةل 

  م2021 مارس 31في 

 )غير مدققة( 

ية تهالمن ر هالثالثة أش فترةل 

 م2020 مارس 31في 

 )غير مدققة( 

 433,000  446,500 نفقات اإلجتماعات وجان للا ءضاأعأتعاب 

 755,411  641,333 رواتب ومزايا موظفين اإلدارة الرئيسين 

 1,087,833  1,188,411 
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 اعية القطت لمعلوما ا -14

المعلومات تتع بنشا  لق  القطاعية  واطات وأعمال  اعتمدت عليهلشركة  كأساس إدا  التي  الشركة  الإلع  ارة  المداد  الخاصةالي معلومات    مع  لتوافقهابها،    ة 

 . ىاألخر بنفس شروط التعامل مع األطراف ين القطاعات ب ت عاماللما ، تتملتقارير الداخليةا طرق إعداد

  تلفة لقطاعات المخعلى اود يمكن توزيعها  بن و  باشرة بقطاع معينبصورة مى بنود تتعلق  لقطاعات عللل  شاطات التشغي وبات ون طل ت ومموجودا   تشتمل

 األخرى. طاعات ق لبند ات تحاعات توزيعها بين القط كنالتي ال يمتم تصنيف البنود ي  .ق أسس معقولة وف

 شاط:  لن ا والي وفقا لطبيعةعلى الت  م2020 مارس 31 ،م2021 مارس 31ا في  كمعودي لسال اة بالري المالي  ةفيما يلي ملخص بالمعلومات القطاعي  

   

 م 2021 مارس  31

 

 

 

قطاع  

 اويات كيم البترو

صناعة   اعطق

 الزجاج 

)االستثمار  

 الصناعي( 

قطاع الخدمات  

 ة الصناعي

والمرافق   قةا)الط 

 ة( الخدمي

الخدمات  ع قطا

ستثمارات  واال

ارف  لمص ا ة )المالي

 االجمالي  رى خالقطاعات األ لية( ما الوالخدمات 

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

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

 884,476,944 14,313,468 303,827,175 188,689,970 147,311,959 230,334,372 ودات وجي الم الجمإ

 5,129,137 5,129,137 - - - - الي المطلوبات إجم

 م2020 مارس 31

 

 

 

قطاع  

 البتروكيماويات 

ة  صناع عقطا

 ج االزج 

ثمار  االست )

 الصناعي( 

طاع الخدمات  ق

 الصناعية 

رافق  قة والم)الطا

 ة( الخدمي

مات  خدلقطاع ا 

مارات  تثس واال

ف  ية )المصار المال

 ي الاالجم خرى ألات ا طاع الق الية( موالخدمات ال

 10,730,590 - 3,357,652 - 1,651,360 5,721,578  يرادات اإل

 8,349,904 (12,024) 2,453,996 ( 592,755) 1,224,348 5,276,339 الفترة  )خسارة(/ربحصافي 

 757,837,227 3,827,791 287,658,250 188,689,970 135,929,561 141,731,655 ودات موجي المالإج

 4,743,281 4,743,281 - - - - ت لي المطلوباإجما

 

 ، ويمثلية )ابن رشد(صناعربية لأللياف اللشركة الع( وات )ينساب ية للبتروكيماويال قطاع البتروكيماويات إستثمار الشركة في شركة ينبع الوطن ث يم

الزجق إستث طاع صناعة  للزجمااج  العبيكان  في شركة  الشركة  العبيكر  وشركة  إيااج  س  ن  وي  جي  قطاعي للزجاج،  إستثمار ال  مثل  الصناعية    خدمات 

ي شركة  مار الشركة ف إستث ثمارات المالية  ات واالست لخدمل قطاع االشركة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة، وشركة السالم لصناعة الطيران، ويمث 

 . تي الموجودا قفي با خرىاألمثل القطاعات إلستثمارات المالية األخري، وتت واتمويل، يتشة الخليج للدو
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