






  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 سعودية( )شركة مساهمة

 ةالموحد ةالموجز ةالمركز المالي األولي قائمة

 2021 مارس 31كما في 

 )بالريال السعودي(
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  ايضاح  

 مارس 31كما في 

  )غير مراجعة(2021

 ديسمبر 31في كما 

 )مراجعة( 2020 

      الموجودات

      موجودات غير متداولة

 89,883,954  89,445,882  8 ممتلكات ومصانع ومعدات

 11,068,409  10,290,235   حق استخدام األصول 

 561,361  477,858  9 غير ملموسة  موجودات

 62,356,409  62,356,409  10 شهرةال

 44,024,506  70,117,688  11 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 261,195  223,402   دفعات مقدمة عن تأجير تشغيلي
      

 208,155,834  232,911,474   مجموع الموجودات غير المتداولة

      موجودات متداولة

 47,192,397  46,132,259  12 مخزون

 8,679,938  11,121,636   مقدماً وأرصدة مدينة اخرىمصاريف مدفوعة 

 16,042,467  20,498,010   ذمم مدينة، بالصافي

 956,050  1,096,028  13 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

 16,980,510  17,595,811   النقد وما في حكمه
      

 89,851,362  96,443,744   مجموع الموجودات المتداولة
      

 298,007,196  329,355,218   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية

 400,000,000  400,000,000  1 رأس المال

 (32,279,754)  (32,248,244)   احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 (133,107,018)  (128,137,957)   احتياطي القيمة العادلة

 995,820  995,820   احتياطي إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين

 (25,192,741)  (26,933,190)   خسائر متراكمة
      

 210,416,307  213,676,429   مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين
      

 6,592,858  6,914,660   حقوق الملكية غير المسيطرة
      

 217,009,165  220,591,089   مجموع حقوق الملكية

      مطلوبات غير متداولة

 13,626,166  13,805,571   لتزامات منافع الموظفينا

 7,324,235  7,562,253   الجزء الغير متداول  –التزامات تأجير 

 707,143  718,178   لتزامات ضريبية مؤجلةا
      

 21,657,544  22,086,002    المطلوبات غير المتداولة مجموع

      مطلوبات متداولة

 8,983,012  8,430,826  14 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 3,967,760  4,155,854   مخصصات أخرى

 4,176,850  3,387,312   الجزء المتداول –التزامات تأجير 

 9,951,411  13,438,228   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 6,350,898  6,350,898   فائض إكتتاب

 4,037,368  25,152,905  15 تسهيالت إئتمانية

 21,873,188  25,762,104   ذمم دائنة 
      

 59,340,487  86,678,127   مجموع المطلوبات المتداولة
      

 80,998,031  108,764,129   مجموع المطلوبات
      

 298,007,196  329,355,218    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
      

 

 

ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع  تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة  (20)إلى  (1)إن اإليضاحات المرفقة من 

.الحسابات المستقل



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 سعودية()شركة مساهمة 

 قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ل السعودي()بالريا
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 مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة   

  إيضاح 
2021  

  )غير مراجعة(

2020  

 )غير مراجعة(
      

 40,301,695  45,537,390  7 المبيعات

 (32,466,759)  (37,631,862)   تكلفة المبيعات

 7,834,936  7,905,528   إجمالي الربح
      

 (3,816,312)  (3,583,505)   مصاريف بيع وتوزيع

 (8,326,018)  (6,586,088)   مصاريف عمومية وإدارية
      

 (4,307,394)  (2,264,065)   الخسارة من العمليات
      

 269,823  -  13 الخسائر أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

 غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو/ )خسائر( أرباح 

 (5,982,381)  138,570  13 الخسائر

 (331,330)  (91,762)   تكاليف تمويل

 1,152,467  1,516,608   إيرادات أخرى
      

 (9,198,815)   (700,649)   قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارة
      

 (596,888)  (717,998)  14 الزكاة وضريبة الدخل
      

 (9,795,703)  (1,418,647)   للفترة  الخسارة
      

      بنود الدخل الشامل اآلخر:

      البنود القابلة للتحويل الحقاً لقائمة األرباح أوالخسائر:
      

 410,181  31,510   التغير في إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية  

      البنود غير القابلة للتحويل الحقاً لقائمة األرباح أوالخسائر:

 (6,531,095)  4,969,061   خالل الدخل الشامل اآلخر التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من
      

 (15,916,617)  3,581,924   للفترة ةالشامل )الخسارة(/ الدخل إجمالي 
      

      )الخسارة(/ الربح العائد الى:

 (10,019,734)  (1,740,449)   المساهمين في الشركة األم

 224,031  321,802   حقوق الملكية غير المسيطرة

   (1,418,647)  (9,795,703) 

      العائدة الى: ةالشامل )الخسارة(الدخل 

 (16,140,648)  3,260,122   المساهمين في الشركة األم

 224,031  321,802   حقوق الملكية غير المسيطرة

   3,581,924  (15,916,617) 

      :حصة السهم من
      

 (0.11)  (0.06)  16 الخسارة من العمليات 
      

 (0.11)  0.04  16 األخرى )المصاريف(/ اإليرادات 
      

 (0.25)  (0,04)  16 )االساسية والمخفضة(العائدة للمساهمين  للفترة الخسارة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

الموجزة الموحدة  ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع  ( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 الحسابات المستقل.



  الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 سعودية( )شركة مساهمة

 ةالموحد ةالموجز ةاألولي التغيرات في حقوق الملكية قائمة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )بالريال السعودي(
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 مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة   

  إيضاح 
2021  

  )غير مراجعة(

2020  

 )غير مراجعة(

      رأس المال
      

 400,000,000  400,000,000   يناير 1
      

 400,000,000  400,000,000  1 الرصيد
      

      النظامياإلحتياطي 
      

 8,099,375  -   يناير 1
      

 8,099,375  -  17 الرصيد
      

      إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
      

 (32,646,894)  (32,279,754)   يناير 1

 410,181  31,510   الحركة خالل الفترة
      

 (32,236,713)  (32,248,244)   الرصيد
      

      إحتياطي القيمة العادلة
      

 (132,762,299)  (133,107,018)   يناير 1

 (6,531,095)  4,969,061   الحركة خالل الفترة
      

 (139,293,394)  (128,137,957)   الرصيد
      

      إحتياطي إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين
      

 1,096,750  995,820   يناير 1
      

 1,096,750  995,820   الرصيد
      

      متراكمةخسائر 
      

 (25,854,743)  (25,192,741)   يناير 1

 (10,019,734)  (1,740,449)   للفترة ارةالخس
      

 (35,874,477)  (26,933,190)   الرصيد
      

 201,791,541  213,676,429   مجموع حقوق المساهمين قبل الحقوق غير المسيطرة 
      

      حقوق الملكية غير المسيطرة
      

 8,553,628  6,592,858   يناير 1

 191,978  321,802   صافي الحركة خالل الفترة
      

 8,745,606  6,914,660   الرصيد
      

 210,537,147  220,591,089   الملكيةمجموع حقوق 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة  ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

الحسابات المستقل.



 الشركة السعودية للتنمية الصناعية )صدق( 

 سعودية( )شركة مساهمة

 النقدية األولية الموجزة الموحدةقائمة التدفقات 

 2021مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

  )بالريال السعودي(
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   مارس 31أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

2020 

  )غير مراجعة(

2021 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  )غير مراجعة(
     

 للفترةالخسارة   (1,418,647)  (9,795,703)
     

 تعديالت:    

 استهالك حق استخدام االصول  778,174  933,739

 وإطفاءات استهالكات  2,595,233  2,639,831

5,982,381  (138,570)  

غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح / خسائر  )أرباح(

 أوالخسائر

 أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر  -  (269,823)

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل   717,998  596,888

 إطفاء المدفوع مقدماً عن تأجير تشغيلي  37,793  37,793

 المحمل على إلتزامات منافع الموظفين  582,070  699,687
     

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:    

 ذمم مدينة  (4,455,935)  (1,039,262)

 مخزون  1,060,138  (900,881)

 مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرىمصاريف   (2,441,735)  (3,594,146)

 ذمم دائنة   3,888,916  3,026,839

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  3,486,817  5,134,075

 إلتزامات ضريبية مؤجلة  -  30,274

 مخصصات أخرى  188,025  606,980
     

 نشطة التشغيليةالنقد الناتج عن األ  4,880,277  4,088,672
     

 مخصص الزكاة والضريبة المدفوعة  (1,262,389)  (620,176)

 منافع الموظفين المدفوعة  (402,664)  (49,655)
     

 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية  3,215,224  3,418,841
     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 إضافات إلى ممتلكات ومعدات   (2,061,899)  (895,481)

 صافي الحركة في موجودات مالية بالقيمة العادلة   (21,125,529)  (3,220,890)
     

 األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في  (23,187,428)  (4,116,371)
     

 التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية    

 إلتزامات تأجير مدفوعة  (551,520)  (1,022,837)

 تسهيالت إئتمانية  21,130,189  3,560,081
     

 االنشطة التمويلية المتوفر من صافي النقد  20,578,669  2,537,244
     

 صافي التغير في النقد وما في حكمه  606,465  1,839,714

 يناير  1النقد وما في حكمه في   16,980,510  9,580,847

 تسويات ترجمة عمالت اجنبية  8,836  201,160
     

 مارس 31النقد وما في حكمه في   17,595,811  11,621,721

 

 

 

 

 

 

 

 

( تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة  ويجب أن تقرأ معها ومع تقرير مراجع 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )

 المستقل.الحسابات 

 


























