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   صدق- الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
  )شركة مساهمة سعودية(
  )غير مدققة(ركز المالي الموحدة قائمة الم

  ٢٠١١ يونيو ٣٠كما في 
  )ريال سعودي(

  

 ٣٠/٦/٢٠١٠     ٣٠/٦/٢٠١١  
  الموجودات

  

  :موجودات متداولة  
    ٤٠,٣٧٨,٤١٥    ٥٤,٨٦٤,٥٩٣  نقد في الصندوق ولدى البنوك  
  -       ٥,١١٣,١٦٨  )ب٣إيضاح (استثمارات في أوراق مالية لالتجار   
    ٢٥,٣٥٩،٥٢١    ٢٦,١٧٠,٠٧٢  ذمم مدينة، صافي  
    ٨٧,٣٢٩,٨٤٧    ٧١,٧٠٩,٠٤٩  )ج٣إيضاح (مخزون، صافي   
      ٥٠٤,٨٨٤,٩      ٥٩٣,٨٢٣,١٨   أخرىمصاريف مدفوعة مقدما وموجودات  
  

  ١٦٢,٩٥٢,٢٨٧  ١٧٦,٦٨٠,٤٧٥  مجموع الموجودات المتداولة    
  

   ١٣,٤٥٣,٨٦٤  ١٣,٣٧٩,٨٤٣    )٥إيضاح ( ذمم أطراف ذات عالقة  
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )٦إيضاح ( في شركات صدفعات مقابل شراء حص  
  ٩٩,١٣٨,٥٦٥  ٩٩,١٣٨,٥٦٥  )٧ ود٣إيضاحي (استثمارات في شركات أخرى   
    ٢٣,٢٢٠,١٥٢  ٢٣,٢٢٠,١٥٢    )و٣ إيضاح( شهرة، صافي  
  ٢٠٦,٦٩٠,١١٥     ٨٥٨,٥٤٢,٩١  )هـ٣ إيضاح(ومعدات، صافي  وآالت ممتلكات  

 

  ٠٧٤,٤٥٥,٥١٤  ٥٧٧,٢٧٧,٥٠٤    مجموع الموجودات    
  

  المساهمينالمطلوبات وحقوق 
  

  :مطلوبات متداولة  
  ١٢,٦٥٩,٢٠٥  ٢٢,٨٥٩,٣٢١      ذمم دائنة  
  ١٣,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل   
  ٦,٣٥٠,٨٩٨  ٦,٣٥٠,٨٩٨    فائض اكتتاب 
       ٩٣٠,٨٩٦,١٤    ١٤,٣٦٧,٥٢٣    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  

 

  ٤٦,٩٠٧,٠٣٣    ٤٨,٥٧٧,٧٤٢   المتداولةتمجموع المطلوبا    
  

  ٧١,٩٠٠,٠٠٠    ٥٠,٩٠٠,٠٠٠  قروض طويلة األجل  
        ١٠٨,٩٣٦,٧        ٨,٤٥١,٧٨٨  )ز٣إيضاح (مخصص تعويض نهاية الخدمة   

  

  ١٤١,٧٤٣,١٢٦  ٩٢٩,٥٣٠,١٠٧  مجموع المطلوبات    
  

  :الملكيةحقوق   
  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس المال المدفوع   
  ٧,١١٧,٦٨٣  ٧,١١٧,٦٨٣    ي النظامياالحتياط  
      )٨٥٢,٣٣٢,٩٠(  ) ٥٦١,٦٦٠,٩٢(    الخسائر المتراكمة  

  

  ٨٣١,٧٨٤,٣١٦  ١٢٢٧٣١٤,٤٥,    المساهمينمجموع حقوق     
  

      ١٠٢,٩٢٧,٧٠    ٨١,٨٩٠,٩٢٥  )ب١٠إيضاح (حقوق الملكية الغير مسيطرة   
  

    ٣٣٣٨٧,٧١١,٩  ٠٤٧,٨٣٤,٣٩٦    مجموع حقوق الملكية     
  

  ٠٧٤,٤٥٥,٥١٤   ٥٧٧,٢٧٧,٤٥٠   المطلوبات وحقوق الملكيةمجموع     
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   صدق- الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
  )شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة(قائمة الدخل الموحدة 
  ٢٠١١ يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    )ريال سعودي(    
  

 لفترة الستة أشهر المنتهية في      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
  ٠١/٠١/٢٠١٠من      ٠١/٠١/٢٠١١    من     ٠١/٠٤/٢٠١٠من   ٠١/٠٤/٢٠١١من     
  ٣٠/٠٦/٠١٠٢لى إ  ٣٠/٠٦/٢٠١١لى إ      ٣٠/٠٦/٢٠١٠لى إ  ٣٠/٠٦/٢٠١١لى إ        
 

  ١١٣,١٢٧,١٨٩  ١٤٤,٨٦٤,٨٢٩  ٦٠,٥٠٧,٣٨٩  ٨٠,٥٠٢,١٨٣     )ط٣إيضاح (صافي-المبيعات 
  

    )٩١٤,٤٦٢,٨٦(    )٨٤٧,٤٥٥,١١٠(       )٤٦,٠٣٤,٤٤٨(      )٦٢,٠٣٧,٥٩٧(        )ي٣إيضاح (تكلفة المبيعات 
  

  ٢٦,٦٦٤,٢٧٥  ٣٤,٤٠٨,٩٨٢  ١٤,٤٧٢,٩٤١  ١٨,٤٦٤,٥٨٦    مجمل الربح التشغيلي  
  

  )١١,٦٤٦,٥٣٠(    )١٢,٩٩٦,٢٠٧(    )٦,٤١٨,٩٠٧(    )٦,٨٤٣,٦٧٣(       )ي٣إيضاح ( وتسويقية مصاريف بيعية
  

     ) ٥٦٩,٨٨٩,١٠(                  )٩٤٥,٧٩٩,١٠(      )٦,٠٥٢,٠٥٨(      ) ٥,٥٢٤,٨٦٣(       )ي٣إيضاح (مصاريف إدارية وعمومية 
 

    ٤,١٢٨,١٧٦      ١٠,٦١٢,٨٣٠  ٢,٠٠١,٩٧٦  ٦,٠٩٦,٠٥٠     التشغيليالربح صافي  
  

  )٣٦,٦٧٩(  ٦٤,٢١٥  )٦٢,٧٨٤(        -        )  ب٣إيضاح (محققة في أوراق مالية لالتجار ) خسائر(أرباح 
  

  )١,٦٦٦,٥٥٢(   )٣٢٥,٤١٧(    )٩٢٠,٧٨٦(    ) ٢٦٣,٠٨٤(        مصاريف تمويل
  

   ٣٥٩,٩٩٨,١٠٢       ٣٥٣,٢٩٩,١  ١٠٢,٢٤٣,٤١٤          ٧٦٨,٨٦٩     )ط٣إيضاح  (إيرادات أخرى
  

   قبل الزكاة التقديرية الربحصافي   
  ١٠٥,٤١٤,٣٠٤  ١١,٦٥٠,٩٨١     ١٠٣,٢٦١,٨٢٠     ٦,٦٠١,٨٣٥     حقوق الملكية الغير مسيطرةو       

  

  الزكاة التقديرية 
       )٢٤٠,٠٧٧,١(        )١,٥٥٧,٣٢٣(          )٤٤٩,٠٥٨(            )٧٥١,٠٣٩(        )ح٣ إيضاح(والمستحقة عن الفترة     

  

      ٠٦٤,٣٣٧,١٠٤         ١٠,٠٩٣,٦٥٨  ١٠٢,٨١٢,٧٦٢        ٥,٨٥٠,٧٩٦    صافي الربح قبل حقوق الملكية الغير مسيطرة
  

      )٤٦٦,١٠٤,٣(        )٦,٧٠٣,٤٩٣(       )٧٤٥,٧١٥,١(       )٤,٠٣٤,٤٥٧(      حقوق الملكية الغير مسيطرة
  

      ٥٩٨,٢٣٢,١٠١           ٣,٣٩٠,١٦٥  ١٧١٠١,٠٩٧,٠          ١,٨١٦,٣٣٩        ربح الفترةصافي    
  

                  ٥٣,٢                    ٠٨,٠               ٣٢,٥                     ٠٥,٠    )١١إيضاح (د  ربح الفترة للسهم الواحصافي    
  

  لية الموحدةالقوائم المالية األوتعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه ) ١٣(إلى ) ١(من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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   صدق- الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
  )شركة مساهمة سعودية(

  )مدققةغير (قائمة التدفق النقدي الموحدة 
  ٢٠١١ يونيو ٠٣لفترة المنتهية في ل

  )ريال سعودي(
  

  غير مدققة          غير مدققة          
  ٠١/٠١/٢٠١٠من       ٠١/٠١/٢٠١١من         
  ٠٣/٦٠/٢٠١٠إلى       ٠٣/٦٠/٢٠١١إلى         

  
  :التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

  ١٠١,٢٣٢,٥٩٨ ٣,٣٩٠,١٦٥    فترةال ربح صافي  
  

   صافيإلى الفترة  ربحتعديالت لتسوية صافي  
  :أنشطة التشغيل لمحصل منا   النقد            
  ٥,٧٦٨,٧٣٤ ٥,١٧٧,٩٧٣    ات الفترةإستهالك    
  ٢٥٤,٦٨٥  ٤٠١,٨١٦  صافي التغير في مخصص تعويض نهاية الخدمة    
 )٢٧,٨٥٠( )١١,٧٤٩(      ممتلكات ومعداتبيعرباح أ    

  )١٠١,٥٣٦,٣٥٩(             -           شركات في استثمار  بيعأرباح   
  

  :التغيرات في الموجودات والمطلوبات  
  )٢,٥٦١,٤١٥(    )٣,٧٨١,٥٣١(    ذمم مدينة    
 )٢,٧٠٢,٧٤٩( ٥,٣١٥,٢٥٥   مخزون    
  ٤,٨٢٠,٢٣٩ )٨,٢١٣,٧١٢(   ات أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وموجود    
  )٨٤٦,٠٠٥( ٨,١٢١,٥٦٤   ذمم دائنة    
        ٢,٣٢٧,١١٤     )٣,٨٨٤,٧٥٦(   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى    

  
      ٩٩٢,٥٢٨,٦   ٠٢٥,٥١٥,٦    أنشطة التشغيلالمحصل من صافي النقد

  
  : االستثماريةاألنشطةالتدفق النقدي من 

  )٣٨٣,٠٩٢(   )٢٥٢,٣٨٩(     ومعدات وآالت شراء ممتلكات  
  ٥٠,٧٩٥ ١١,٧٥٠    العائد من بيع ممتلكات وآالت ومعدات  
  ١٣٣,٦٣٦,٣٥٩           -           العائد من بيع إستثمار في شركات  
  ٨,٠٠٠,٠٠٠           -         تسوية اإلستثمار مقابل قرض جمعية البر بحدة  
  )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(           -          دفعات مقابل شراء حصص في شركات  
              -                   )٢٤٦,٧١(   تجارإلأوراق مالية ل في استثمارات شراء  

  
     ٤١,٣٠٤,٠٦٢          )٣١١,٨٨٥(  ستثماريةالااألنشطة المحصل من  )المستخدم في(صافي النقد 

  
   : التمويلأنشطةالتدفق النقدي من 

    )١,١٦٠,٦٥١(             -           لي بموجب عقد إيجار رأسماالتزامات  
   )٥٤,١٩٥(             -         مكاسب مؤجلة عن عملية بيع وإعادة إستئجار  
   )٧٤,٠٢١(             -         صافي التغير في حساب ذمم األطراف ذات العالقة  
  )١٩,٠٠٠,٠٠٠( )٥,٠٠٠,٠٠٠(    القروضصافي التغير في   
     ٤٦٦,١٠٤,٣    ٤٩٣,٧٠٣,٦  الملكية الغير مسيطرة صافي التغير في حقوق  

  
    )١٧,١٨٤,٤٠١(   ٣١,٧٠٣,٤٩  أنشطة التمويلالمحصل من  )المستخدم في(المحصل من  صافي النقد

  
   ٣٠,٦٤٨,٦٥٣ ٧,٩٠٦,٦٣٣  في الصندوق ولدى البنوكفي أرصدة النقد الزيادة  صافي

  
     ٧٦٢,٧٢٩,٩ ٤٦,٩٥٧,٩٦٠  فترة بداية ال-أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك     

  
   ٤٠,٣٧٨,٤١٥ ٥٤,٨٦٤,٥٩٣  فترة نهاية ال- أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك 

  
  
  

القوائم المالية األولية الموحدةتعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه ) ١٣(إلى ) ١(من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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   صدق- الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
  ) سعوديةشركة مساهمة(

  )مدققةغير (قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
  ٢٠١١ يونيو ٣٠لفترة المنتهية في ل

  )ريال سعودي(
 

  غير مدققة          غير مدققة            
  ٠١/٠١/٢٠١٠من       ٠١/٠١/٢٠١١من          
  ٣٠/٠٦/٢٠١٠إلى       ٣٠/٠٦/٢٠١١إلى          

  
  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠      رأس المال المدفوع

  
        ٧,١١٧,٦٨٣      ٧,١١٧,٦٨٣       النظاميحتياطيالا
  

   : أرباح غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع
    ٧٥,١١٤,٠٠٠        -             الرصيد في بداية الفترة  
       ٢٦,٥٨٢,٩١٥         -             صافي إعادة التقييم   
       )١٠١,٦٩٦,٩١٥(         -              إستبعاد خالل الفترة  

  
           -                  -             الرصيد في نهاية الفترة  

  
  :الخسائر المتراكمة

    )١٩١,٥٦٥,٤٥٠(   )٩٦,٠٥٠,٧٢٦(      الرصيد في بداية الفترة  
  ١٠١,٢٣٢,٥٩٨     ١٦٥,٣٩٠,٣     الفترة ربحصافي  

  
       )٩٠,٣٣٢,٨٥٢(    )٥٦١,٦٦٠,٩٢(      الرصيد في نهاية الفترة  

  
  ٣١٦,٧٨٤,٨٣١ ١٢٢,٤٥٧,٣١٤    المساهمينحقوق مجموع 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
  

 
القوائم المالية األولية الموحدةتعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه ) ١٣(إلى ) ١(من رقم  المرفقة اإليضاحات إن
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   صدق-الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
  )شركة مساهمة سعودية(

  )مدققةغير (ية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األول
  ٢٠١١ يونيو ٣٠لفترة المنتهية في ل

  )ريال سعودي(
  

   عــــام  - ١
  

 صدق كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم -سجلت الشركة السعودية للتنمية الصناعية 
ة السعودية بالسجل  والشركة مسجلة في المملكة العربي،م١٤/١٢/١٩٩٢هـ الموافق ٢٠/٦/١٤١٣ وتاريخ ٦٧٣

والسجل ) م١/١/١٩٩٣الموافق (هـ ١٧/٧/١٤١٣ والصادر من مدينة جدة بتاريخ ٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢التجاري رقم 
الموافق (هـ ٠٩/٥/١٤١٦ والصادر من مدينة ينبع بتاريخ ٤٧٠٠٠٠٥٢٩٠التجاري الفرعي رقم 

 ١٠مليون سهم قيمة كل منها  ٤٠ مليون ريال سعودي من ٤٠٠ يتكون رأسمال الشركة والبالغ .)م٣/١٠/١٩٩٥
  .ريال سعودي

  

يتمثل نشاط في إقامة المشاريع الصناعية في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصناعي 
قتصادية جدواها وتسويق منتجات الشركة بعد إلوالمنتجات الخزفية وغيرها من الصناعات التي تثبت الدراسة ا

ص الالزمة، وإنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة الحصول على التراخي
ستحمام إلأغراض الشركة، ومصنع إلنتاج األدوات الصحية وبالط الجدران واألرضيات من الخزف وأحواض ا

  .هـ٥/١١/١٤١١ وتاريخ ٥٤٢من األكريليك بموجب قرار معالي وزير الصناعة رقم 
  

والفرع تشمل حسابات الشركة  ٢٠١٠، ٢٠١١ يونيو ٣٠لية األولية الموحدة للفترة المنتهية في إن القوائم الما
  :والشركات التابعة لها كما يلي

  

  الشركة التابعة
رقم السجل 

  التجاري
  النشاط الرئيسي  بلد التأسيس

نسبة الملكية 
المباشرة وغير 

  المباشرة
          

لالستثمار شركة صدق 
  التجاري المحدودة 

المملكة العربية   ٤٠٣٠١٢٠٣٧٧
  السعودية

شراء االضي القامـة المبـاني عليهـا        
وتطويرها واستثمارها بالبيع أو التـأجير      
لصالح الشركة ،وكالء تجـاريون فـي       
طبيعة أغراض الشركة وبعد تسجيلها في      
سجل الوكـاالت ، اسـتيراد وتـصدير        
االدوات الصحية ومواد البناء والمعـدات      

ــصناعية والكهربا ــة ال ــة وااللكتروني ئي
والسجاد والمفروشات ومراتب السـست     
واالسفنج والسرر ومـستلزمات النـوم      
واالثــاث المنزلــي والموبيليــا وأثــاث 

  المكاتب ومواد الديكور

٩٥%   

          
الشركة العالمية لتسويق 

مستلزمات النوم المحدودة 
  )سليب هاي(

المملكة العربية   ٤٠٣٠١٢١٧٧٨
  السعودية

سست واإلسفنج ومواد تصنيع مراتب ال
اإلطارات وأغطية المقاعد والبوليستر 

  الخاص لحشوات المراتب

٥٠%   

  
  -:ألغراض المقارنة

والخاصة بإسم ) شركة صدق التجارية المحدودة(تم تعديل المادة األولى من عقد تأسيس الشركة التابعة  -
  . صدق التجارية المحدودةالشركة، لتصبح شركة صدق لالستثمار التجاري المحدودة بدالً من شركة

والخاصة بنشاط ) شركة صدق التجارية المحدودة(تم تعديل المادة الثانية من عقد تأسيس الشركة التابعة  -
 بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، االشركة، لتشمل شراء األراضي إلقامة المباني عليها وتطويرها وإستثماره

بعد تسجيلها في سجل الوكاالت، استيراد وتصدير األدوات وكالء تجاريون في طبيعة أغراض الشركة و
الصحية ومواد البناء والمعدات الصناعية والكهربائية واإللكترونية والسجاد والمفروشات ومراتب السست 
واإلسفنج والسرر ومستلزمات النوم واألثاث المنزلي والموبيليا وأثاث المكاتب ومواد الديكور، وتمارس 

 . بعد الحصول على التراخيص الالزمةالشركة أغراضها
والخاصة برأس ) شركة صدق التجارية المحدودة(تم تعديل المادة السادسة من عقد التأسيس الشركة التابعة  -

عدلي علي حماد ودخول / المال، حيث تم دخول شريك جديد وخروج شريك آخر، حيث تم خروج السيد
  .نهاهللا الحميضي بدالً م إبراهيم بن عبد/ السيد
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  -:شركة تابعة لم يتم توحيدها ضمن القوائم المالية الموحدة
  

بتوحيد القوائم المالية للشركة العربية لتصنيع مراتب )  صدق-الشركة السعودية للتنمية الصناعية (لم تقم الشركة 
حتى % ٥٠ا  حصتها في الشركة المستثمر به، والتي تمثل)محدودةشركة مصرية ذات مسؤولية (السست واإلسفنج 

 صدق -، باعتبار الشركة السعودية للتنمية الصناعية ٢٠١١ يونيو ٣٠تاريخ القوائم المالية الموحدة الصادرة في 
  .مسيطرة سيطرة مؤقتة وكون الشركة المستثمر بها لم تبدأ نشاطها الفعلي وفي طور إعادة التنظيم

  

 للفترة) صدق(مالية للشركة السعودية للتنمية الصناعية إذا تم توحيد الشركة التابعة غير الموحدة في القوائم ال
  . ستختلف أرقام القوائم المالية األولية الموحدة للشركة٢٠١١ يونيو ٣٠المنتهية في 

  

   أسس توحيد الحسابات  - ٢
  

ها شركاتفرعها وو) صدق(حسابات الشركة السعودية للتنمية الصناعية إن القوائم المالية األولية الموحدة تتضمن 
ستبعاد المعامالت الهامة المتبادلة بين هذه الشركات وكذلك حذف وتسوية جميع األرصدة والعمليات االتابعة بعد 

 يتم تصنيف الشركة المستثمر فيها كشركة تابعة بناء على درجة السيطرة ،ذات العالقة لغرض توحيد القوائم المالية
ة مارسعتبارا من التاريخ الفعلي لمت مقارنة بالشركاء اآلخرين وذلك اها الشركة على تلك الشركامارسالتي ت

  .السيطرة
  

، وهي الحقوق التي ال الملكية الغير مسيطرةتم إعداد القوائم المالية وفقاً لطريقة التوحيد الكامل وإظهار حقوق 
  .تمتلكها الشركة في الشركات التابعة

  

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٣
  

 بما فيها طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةالقوائم المالية األولية الموحدة اد تم إعد
، وفيما معيار التقارير المالية األولية وبنفس األسس والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية

  :الشركةمتبعة من قبل يلي ملخصا ألهم السياسات المحاسبية ال
  

  - - العرف المحاسبي  ) أ
  

تعد القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما عدا األوراق المالية المتاحة للبيع، حيـث                  
  .يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم إثبات فروق إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية

  

  - -تجار إللفي أوراق مالية ستثمارات إ  ) ب
  

تجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة، ويـتم إثبـات             إلستثمار في األوراق المالية ل    إليظهر ا 
ستثمار في هذه األوراق المالية والمكاسـب أو الخـسائر غيـر          إلالمكاسب والخسائر المحققة الناتجة عن بيع ا      

  .ذه األوراق المالية ضمن قائمة الدخلستثمار في هإلالمحققة الناتجة عن إعادة تقييم ا
  

  - -المخزون   ) ج
  

يتكون المخزون من بضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد أولية ويتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية،                
 حيث يتم تقييم المواد الخام وقطع الغيار ومواد التغليف والمواد المستهلكة بطريقة المتوسط المرجح،           ،أيهما أقل 

املة ومصاريف التصنيع غيـر     أما المخزون تحت التشغيل وتام الصنع فيشمل تكلفة المواد األولية واأليدي الع           
  .مباشرة

  

  - -في أوراق مالية متاحة للبيع استثمارات   )د
  

وال % ٢٠ستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة ال تقل عن         إل تظهر ا  :زميلةشركات  في   ستثماراتإ −
 تأثير فعاال للشركة عليها بموجـب طريقـة حقـوق الملكيـة بحيـث تظهـر       وهناك% ٥٠تزيد عن   

ستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الـشركة فـي صـافي أصـول        إلا
ويتم إدراج حصة الشركة فـي صـافي        . ويشار إليها على أنها شركات زميلة      الشركات المستثمر فيها  

  . في قائمة الدخل من خالل ما يرد في القوائم المالية الصادرة لهاأرباح أو خسائر هذه الشركات
ستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة     إل تظهر ا  :%٢٠أخرى بنسبة تقل عن     شركات  في   ستثماراتإ −

من رأس مال الشركات غير المتداولة أسهمها بالتكلفة ويتم تخفيض القيمـة الجاريـة              % ٢٠تقل عن   
ستثمارات عند اإلعـالن عـن      إلي قيمتها، ويتم تسجيل اإليرادات من هذه ا       المؤقت ف إلنخفاض غير   با

ستثمارات فـي أسـهم     إلستثمارات في األسهم المتاحة للبيع والتي تمثل ا       إل كما تظهر ا   ،توزيع األرباح 
األرباح أو الخسائر غير  ويتم عرض   ،بالقيمة العادلة % ٢٠الشركات المتداولة المملوكة بنسبة تقل عن       

كمكاسب أو خـسائر غيـر       العادلة   تهايمقنخفاض  إرتفاع أو   إ في تاريخ المركز المالي نتيجة       المحققة
نخفاض الدائم في قيمتها العادلة فتتم معالجته وإظهاره في قائمـة           إلالمساهمين أما ا  ضمن حقوق   محققة  
 .ااإلعالن عنهعند الناتجة عن التوزيعات من تلك االستثمارات رباح األ ويتم تسجيل الدخل،
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   - - المعداتواآلالت والممتلكات   )هـ
  

 سـتهالك إلحتساب ا إ ويجري   ،ستهالك المتراكم إل ا تنزيلوالمعدات حسب التكلفة بعد     واآلالت  تظهر الممتلكات   
  .عليها بموجب طريقة القسط الثابت على الفترة المقدرة للعمر اإلنتاجي لها

  
 - - الشهرة  )و

  
 لألسهم الصادرة على صافي األصول المشتراه، وتمشيا مع التعـديل الـذي             تمثل الشهرة فائض القيمة العادلة    

قامت به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمعيار الموجودات الغير ملموسة ومعيار التوحيد والذي سـرى               
 فتـرة   ، توقفت الشركة عن إطفاء الشهرة على أن يتم قياس الشهرة في نهاية كل             ٢٠٠٦بتداء من عام    إمفعولة  

  ).إن وجد(مالية وإظهارها في القوائم المالية وفقا للقيمة الدفترية بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها 
  
  - -مخصص تعويض نهاية الخدمة   )ز
  

 وذلك بموجـب    نتهاء خدمتهم إ عند   الشركةستدراك لتعويض ترك الخدمة للموظفين والمترتب على        إليتم ا 
  .المملكة العربية السعودية المعمول بها فيأنظمة العمل 

 
  - -  التقديريةالزكاة  )ح
  

 قائمة الدخل   القوائم المالية المرفقة بتحميلها على      في ستدراكهاإ ويتم   الشركة على   لتزاما  التقديرية  الزكاة إن
ية حتسابها للفترة الربع سـنو    إ، حيث تم    وفقا لمعيار الزكاة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين        

  . ، ويتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي في نهاية العامستحقاقالاوفقاً لمبدأ ا يتقدير
  
   - - تحقيق اإليراد  )ط
  

، وإصدار فاتورة بهـا، ويـتم إثبـات اإليـرادات           عند تسليم البضاعة للعمالء   من المبيعات    اإليراديتحقق  
  .األخرى عند تحققها

  
   - -المصاريف   )ي
  

تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف إدارية وعمومية وتكـاليف              
 ، ويتم تحميل تكاليف اإلنتاج بكامل تكلفة المواد والعمالة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة             ،إنتاج

تسويق وبيع المنتجات التامة    ويتم تصنيف المصروفات الناتجة من مجهودات الشركة المتعلقة في عمليات           
 ويتم تصنيف المصاريف المباشـرة وغيـر        ،الصنع في بند مستقل تحت مسمى مصاريف البيع والتسويق        

المباشرة األخرى المتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتـسويق كمـصاريف                
 دعت الحاجة لـذلك بـين المـصاريف اإلداريـة           ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا    . إدارية وعمومية 

ستحقاق فـي   إل ويتم تطبيق مبدأ ا    ،والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وتكاليف اإلنتاج على أساس ثابت        
  .تحميل الفترة المالية بالمصروفات اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق

  
  - -  العمالت األجنبيةتحويل  )ك
  

ستخدام سـعر التحويـل المناسـب       إلية األولية الموحدة والمرفقة بالريال السعودي، ويتم        تظهر القوائم الما  
لترجمة العمليات أو األرصدة التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لألسعار السائدة حـين                

  .جوهرية، ولم ينتج عن هذا التحويل أية أرباح أو خسائر ذات صبغة )إن وجد(إجراء المعامالت 
  
  

  التسويات المتعلقة بالفترة  -٤
  

لقد قامت إدارة الشركة بإعداد جميع التسويات الالزمة إلظهار عدالة المركز المالي ونتائج األعمال للشركة إال 
 ال تمثل مؤشراً دقيقا عن النتائج ٢٠١٠و ٢٠١١ يونيو ٣٠أن نتائج األعمال عن الفترة األولية المنتهية في 

  .ل السنة ككلالفعلية ألعما
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  ذمم أطراف ذات العالقة   - ٥
  

  : مما يلييونيو ٣٠ كما في  تتكون ذمم أطراف ذات العالقة
  

٢٠١٠    ٢٠١١  
  

  شركة جهينة للتجارة والصناعة       
  ١٣,٣٢٨,٢١٨ ١٣,٢٥٤,١٩٧                  والمقاوالت المحدودة         .

  الشركة العربية لتصنيع مراتب       
  ٧٥,٦٤٦ ٧٥,٦٤٦  )مصر(    السست واالسفنج                      
  شريك بشركة _ إبراهيم الحميضي       
           ٥٠,٠٠٠         ٥٠,٠٠٠                  صدق لالستثمار التجاري         

  

           ٨٦٤,٤٥٣,١٣ ١٣,٣٧٩,٨٤٣  
  

  دفعات مقابل شراء حصص في الشركات  -٦
  

شركة (النوم المحدودة  مستلزمات يقلشركة العالمية لتسو في ااألخرتتمثل الدفعات في شراء حصص الشريك 
 مليون ١٠٠باإلضافة إلى الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية بمبلغ ) سعودية ذات مسؤولية محدودة

ريال سعودي تم تجنيبها من قبل البنك بناء على طلب القاضي التنفيذي بالمملكة العربية السعودية بجدة وذلك 
صدار شيك بنكي بالمبلغ ليبقى بحوزته لحين استكمال إجراءات االستالم والتسليم ونقل كامل تمهيدا إل

  .لحصص أمام الجهات المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيةا
  

   ستثمارات في الشركات األخرىالا  -٧
  

  :نيويو ٣٠كما في  )بن رشدإ(الشركة العربية لأللياف الصناعية   ) أ
  

٢٠١٠    ٢٠١١    
   

     ٨١,٠٧٩,٥٥٧  ٨١,٠٧٩,٥٥٧  ستثمارإلتكلفة ا         
  

 :يونيو ٣٠كما في ) ينساب(شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات   ) ب
  

  ٤٠,١٠٠,٠٠٠       -         ستثمارالاتكلفة          
  ١٠١,٦٩٦,٩١٥          -         أرباح غير محققة خالل الفترة          
  )٨,٠٠٠,٠٠٠(          -          جمعية البر بجدةتسوية مقابل قرض          
    ) ١٣٣,٧٩٦,٩١٥(          -          إستبعاد خالل الفترة         

 
           -                 -         ستثمارالاصافي          
   

  :يونيو ٣٠ في شركات تابعة غير موحدة كما في ستثماراتالا  ) ج
 

     ٩,٠٠٨١٢,٨٠  ١٢,٨٠٩,٠٠٨  ستثمارالاتكلفة          
  

 :يونيو ٣٠ في شركات تابعة غير موحدة كما في ستثماراتالا  ) د
  

              ٥,٢٥٠,٠٠٠    ٥,٢٥٠,٠٠٠  شركة المخازن والخدمات المساندة         
 

      ٩٩,١٣٨,٥٦٥  ٩٩,١٣٨,٥٦٥  ستثماراتالاصافي         
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تلزمات النوم المحدودة  قامت الشركة العالمية لتسويق مس٢٠٠٦ ديسمبر٢٧بموجب عقد بيع حصص المؤرخ في  −

في كل من الشركة ) من كامل حصص الملكية% ٤٥والتي تمثل (من حصصها % ٥٠بالتنازل عن ) شركة تابعة(
شركة مساهمة (، شركة ستيل مودرن لألثاث والديكور )شركة محدودة(العربية لصناعة مراتب السست واإلسفنج 

وجميعها مسجلة في جمهورية مصر العربية ) مة مصريةشركة مساه(، وشركة النيل للتجارة والصناعة )مصرية
بذات القيمة االسمية وبما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من ) صدق(للشركة السعودية للتنمية الصناعية 

عن كامل حصتها في الشركات ) شركة تابعة(وبموجب هذا العقد تنازلت شركة صدق التجارية المحدودة  التزامات،
بذات القيمة ) صدق(للشركة السعودية للتنمية الصناعية ) من كامل حقوق الملكية فيها% ٥مثل والتي ت(أعاله 

االسمية وبما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، وبموجب هذا العقد أصبحت شركة صدق تمتلك 
 ريال ١٢,٨٠٩,٠٠٨من هذه الشركات، وقد تم تسجيل قيمة هذا االستثمار في سجالت شركة صدق والبالغ % ٥٠

سعودي بناءاً على القيود المسجلة في الشركات التابعة حيث لم يتم اإلشارة في العقد إلى المبلغ الواجب دفعه مقابل 
هذه الحصص إال أنه حدد في هذا العقد أن قيمة الحصص المشتراه ستسدد على دفعتين متساويتين في نهاية عام 

الموحدة نقل ملكية الحصص وتسجيلها بإسم شركة  األولية د القوائم المالية، لم يتم حتى تاريخ إعدا٢٠١٠ و ٢٠٠٨
، لوجود قضية منظورة أمام ديوان ٢٠٠٨صدق، وكذلك لم يتم سداد الدفعة األولي التي استحقت في نهاية عام 

والمملوكة % ٥٠المظالم لالستحواذ على حصص الشركة بالكامل عن طريق الشراء لكامل الحصة المتبقية والبالغة 
 وخالل الربع الثاني من حتى ذلك التاريخ) الشريك اآلخر(لشركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة 

وشركة جهينة للتجارة والصناعة ) صدق(لشركة السعودية للتنمية الصناعية م تم توقيع محضر بين ا٢٠١٠عام 
الثالثة عشرة ) هـ١٤٢٩ لعام ١٣/دتج/١٦٣(لحكم القضائي رقم لتنفيذ آلية ا) الشريك اآلخر(والمقاوالت المحدودة 

 وقد تم التعاقد مع استشاري متخصص للقيام بأعمال التدقيق والفحص ،)الدائرة التجارية(والصادر من ديوان المظلم 
ى فضيلة  انتهي االستشاري من عملية التدقيق والفحص وقدم تقاريره ال٢٠١١ وخالل الربع الثاني من عام .التأكيدي

  .قاضي التنفيذ تمهيداً للبدء بنقل الحصص باسم صدق
  
  التزامات محتمل أن تطرأ  -٨
  

على الشركة التزامات محتمل أن تطرأ وذلك فيما يتعلق بخطابات ضمان لصالح صندوق التنمية الصناعية 
خرى المستثمر بها، السعودي، وبنوك محلية مقابل تسهيالت بنكية ممنوحة لبعض الشركات التابعة والشركات األ

 ريال مليون ٤,٦( ٢٠١١ يونيو ٣٠ المنتهية في  أشهرالستةلفترة  مليون ريال سعودي ١٠,١٥٦,٨٠٨بلغت 
  ).٢٠١٠ يونيو ٣٠المنتهية في   أشهرالستة لفترةسعودي 

  
  التقديريةالزكاة   -٩

  
م ١٩٩٧ها وحتى عام أنهت الشركة األم وضعها الزكوي وحصلت على الشهادات النهائية من بداية تأسيس −

 .وحصلت على الربط النهائي وسددت الزكاة وفروقاتها عن تلك الفترة
 ١٩٩٨قامت الشركة األم بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية لمصلحة الزكاة والدخـل عن السنوات من  −

لشـركة على ربط ، وسددت الزكاة التقديرية المقدرة من قبلها عن تلك السنوات، وقد حصلت ا٢٠٠٦إلى 
، وبلغت فروقات الزكاة ٣١/١٢/٢٠٠١نهائي من مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المالية المنتهية في 

 ريال سعودي، قدمت الشركة ٥,٠٥١,٧٣٩المستحقة على الشركة بموجب هذا الربط عن تلك السنوات مبلغ 
 حصلت الشركة على رد ٢٠٠٦عام ، خالل تاألم اعتراضها لمصلحة الزكاة والدخل بخصوص تلك الفروقا

 ريال ٣,١٩٧,٢٠٧اللجنة االبتدائية على االعتراض المقدم والتي تم بموجبه تخفيض الفروقات الزكوية إلى 
م ٢٠٠٨سعودي، قدمت الشركة األم اعتراض إلى اللجنة اإلستئنافية بخصوص هذه الفروقات، وخالل عام 

ائية وقامت بمصادرة خطاب الضمان المقدم حسب النظام، وقد قامت أيدت اللجنة اإلستئنافية قرار اللجنة االبتد
 .الشركة برفع األمر للمحكمة اإلدارية وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية لم يصدر حكم نهائي بهذا الخصوص

 ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٢م تسلمت الشركة األم ربط نهائي من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات من ٢٠٠٨خالل عام  −
 ريال ٢,٨٥٩,١٦٦روقات الزكاة المستحقة على الشركة بموجب هذا الربط عن تلك السنوات مبلغ وبلغت ف

 ٢٠٠٩سعودي وقدمت الشركة األم اعتراضها لمصلحة الزكاة والدخل بخصوص تلك الفروقات وخالل عام 
 إلى ٢٠٠٢حصلت الشركة على رد اللجنة االبتدائية على االعتراض المقدم على ربط المصلحة للسنوات من 

 وقد أيدت اللجنة االبتدائية مصلحة الزكاة والدخل في بعض البنود المعترض عليها وطالبت الشركة ٢٠٠٤
 النهائي ةبتقديم بعض المستندات التي تؤيد وجهة نظرها في البعض اآلخر وقد صدر قرار اللجنة االبتدائي

لشركة بتقديم اعتراضها على المبلغ للجنة وقد قامت اريال سعودي  ١,٧٠٥,٤٣٦بالزكاة المستحقة والبالغة 
قبل الشركة على قرار لجنة االعتراض الزكوية الضريبية  وقد تم رفض االستئناف المقدم مناإلستئنافية 

 هـ من الناحية الشكلية وقد قامت الشركة بعمل مخصص بمبلغ ١٤٣٠لعام ) ١٨(االبتدائية الثالثة رقم 
 . معالجة الفروقات بين المخصص المكون والزكاة المستحقة الحقا ريال سعودي على أن يتم١,٦٧٤,٠٣٨

 



  

- ١١ - 

 
  

  الغير مسيطرةالملكية حقوق   -١٠
 

تمثل حقوق الملكية الغير مسيطرة الجزء من صافي نتائج العمليات وصافي موجودات الشركة المذكور في   ) أ
السعودية شركة الن قبل المملوكة بالنسبة إلى الحقوق غير المملوكة م% ١٠٠بأقل من ) ١(اإليضاح رقم 

  . صدق-للتنمية الصناعية 
  

  :يونيو ٣٠فيما يلي ملخص برصيد حقوق األقلية كما في  ) ب
  

٢٠١٠     ٢٠١١  
  

         ٦٧,٨٢٢,٦٣٦  ٧٥,١٨٧,٤٣٢  الرصيد في بداية السنة       
      ٤٦٦,١٠٤,٣    ٤٩٣,٧٠٣,٦  صافي الحركة خالل السنة       

  

 ٧٠,٩٢٧,١٠٢  ٩٢٥,٨٩٠,٨١  الرصيد في نهاية السنة       
 

  الفترة للسهم الواحدصافي ربح   -١١
  

 بتقييم صافي ربح الفترة على عدد ٢٠١١ يونيو ٣٠تم احتساب ربح الفترة للسهم الواحد للفترة المنتهية في 
  . مليون سهم٤٠ والذي بلغ ٢٠١٠، ٢٠١١ يونيو ٣٠األسهم العادية القائمة للفترة المنتهية في 

  

  إعادة التصنيف  -١٢
  

لتتماشى مع التصنيف المستخدم  ٢٠١٠ لسنة الثاني إعادة تصنيف بعض أرصدة القوائم المالية للربع لقد تم
  .٢٠١١  لسنةالثانيللربع 

  
  عام  -١٣

  
  .تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية األولية الموحدة إلى أقرب ريال سعودي

  


