.

الشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركاتها التابعة (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
كما في  30يونيو 2021
(بالريال السعودي)
ايضاح
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ،آالت ،مصانع ومعدات ،صافي
الشهرة
حق استخدام األصول ،صافي
موجودات غير ملموسة ،صافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
دفعات مقدمة عن تأجير تشغيلي

87,214,017
62,356,409
9,262,713
394,355
49,940,669
185,608

89,883,954
62,356,409
11,068,409
561,361
44,024,506
261,195

209,353,771

208,155,834

52,447,199
19,795,321
9,690,217
1,294,797
14,362,765

47,192,397
16,042,467
8,679,938
956,050
16,980,510

مجموع الموجودات المتداولة

97,590,299

89,851,362

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي التغير في القيمة العادلة
احتياطي إعادة قياس إلتزامات منافع الموظفين
الخسائر المتراكمة

306,944,070

298,007,196

400,000,000
()32,215,398
()123,037,732

400,000,000
()32,279,754
()133,107,018
995,820
()25,192,741

216,770,879

210,416,307

7,085,480

6,592,858

223,856,359

217,009,165

14,434,654
7,301,390
729,460

13,626,166
7,324,235
707,143

22,465,504

21,657,544

24,093,701
4,028,368
3,036,708
12,663,666
4,454,930
5,993,936
6,350,898

21,873,188
4,037,368
4,176,850
9,951,411
3,967,760
8,983,012
6,350,898

مجموع المطلوبات المتداولة

60,622,207

59,340,487

مجموع المطلوبات

83,087,711

80,998,031

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

306,944,070

298,007,196

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة ،صافي
مدفوعات مقدمةً وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
النقد وما في حكمه

8

كما في  30يونيو
(2021غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر
( 2020مراجعة)

9
10

11
12
13

1

995,820
()28,971,811

مجموع حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
التزامات منافع الموظفين
التزامات تأجير – الجزء الغير متداول
التزامات ضريبية مؤجلة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
تسهيالت إئتمانية
التزامات تأجير – الجزء المتداول
مستحقات ومطلوبات أخرى
مخصصات أخري
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
فائض إكتتاب

14

15
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركاتها التابعة (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو
(بالريال السعودي)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(غير مراجعة)
إيضاح (غير مراجعة)
7

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
مصاريف عمومية وإدارية

41,939,007
()34,700,973
7,238,034

41,575,156
()30,474,457
11,100,699

87,476,397
()71,184,027
16,292,370

81,876,851
()62,941,216
18,935,635

()3,590,273
()624,287
()7,198,588

()2,615,362
()5,484,387

()7,173,778
()624,287
()14,951,683

()6,431,674
()13,810,405

()4,175,114

3,000,950

()6,457,378

()1,306,444

13

-

54,913

-

324,736

13

181,973

5,982,381

338,747

-

13

()390,291
941,496
()3,441,936

()4,328,565
()320,750
993,392
5,382,321

()482,053
2,458,105
()4,142,579

()4,328,565
()652,080
2,145,859
()3,816,494

15

()698,507
()10,212
()4,150,655

()676,589
4,705,732

()1,406,538
()20,179
()5,569,296

()1,273,477
()5,089,971

10

7,383,075

-

10,069,286

-

-

-

2,282,848

-

32,847
7,415,922
3,265,267

()523,943
6,393,394
5,869,451
10,575,183

64,356
12,416,490
6,847,194

()113,762
()137,701
()251,463
()5,341,434

()4,321,476
170,821
()4,150,655

4,337,446
368,286
4,705,732

()6,061,918
492,622
()5,569,296

()5,682,288
592,317
()5,089,971

3,094,446
170,821
3,265,267

10,206,897
368,286
10,575,183

6,354,572
492,622
6,847,194

()5,933,751
592,317
()5,341,434

12

(الخسارة)  /الربح من العمليات
أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
خسائر محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى
صافي (الخسارة)  /الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل
الضريبة المؤجلة
صافي (الخسارة)  /الربح للفترة
بنود الدخل الشامل اآلخر:
البنود الغير القابلة للتحويل الحقا ً لقائمة األرباح أوالخسائر:
أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر
البنود القابلة للتحويل الحقا ً لقائمة األرباح أوالخسائر:
تسويات ترجمة عمالت أجنبية
التغير في إحتياطي القيمة العادلة
إجمالي بنود الدخل الشامل األخر

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

إجمالي الدخل الشامل للفترة
(الخسارة) /الربح العائد الى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة
الدخل ( /الخسارة) الشاملة العائدة الى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة
حصة السهم من:
(الخسارة)  /الربح من العمليات

17

()0.10

0,07

()0.16

()0.03

(خسارة)  /ربح الفترة العائد للمساهمين (االساسية والمخفضة)

17

()0.11

0.11

()0.15

()0.14
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركاتها التابعة (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021
(بالريال السعودي)

رأس المال

االحتياطي
النظامي

احتياطي ترجمة
عمالت أجنبية

احتياطي
التغير في القيمة
العادلة

احتياطي
اعادة قياس
التزامات
منافع
الموظفين

الخسائر المتراكمة

إجمالي حقوق
المساهمين قبل
حقوق المساهمين
للحصص غير
المسيطرة

حقوق الملكية
للحصص غير
المسيطرة

إجمالي حقوق
المساهمين

الرصيد في  1يناير 2020
(المراجعة)
المحول من اإلحتياطي النظامي
إلطفاء الخسائر المتراكمة خالل
الفترة
الدخل الشامل اآلخر
خسائر الفترة
إجمالي الدخل الشامل
صافي الحركة على الحصص غير
المسيطرة
الرصيد في  30يونيو ( 2020غير
المراجعة)

400,000,000

8,099,375

()32,646,894

()132,762,299

1,096,750

()25,854,743

217,932,189

8,553,628

226,485,817

-

()8,099,375
-

()113,762
()113,762

()137,701
()137,701

-

8,099,375
137,701
()5,682,288
()5,544,587

()113,762
()5,682,288
()5,796,050

592,317
592,317

()113,762
()5,089,971
()5,203,733

-

-

-

-

-

-

-

()32,053

()32,053

400,000,000

-

()32,760,656

()132,900,000

1,096,750

()23,299,955

212,136,139

9,113,892

221,250,031

الرصيد في  1يناير 2021
(المراجعة)
بنود الدخل الشامل اآلخر

400,000,000
-

-

()32,279,754
64,356

()133,107,018
12,352,134

995,820
-

()25,192,741
-

210,416,307
12,416,490

6,592,858
-

217,009,165
12,416,490

إعادة تصنيف األرباح المحققة من
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل االخر إلي
الخسائر المتراكمة
خسائر الفترة
إجمالي الدخل الشامل
الرصيد في  30يونيو ( 2021غير
المراجعة)

-

-

64,356

()2,282,848
10,069,286

-

2,282,848
()6,061,918
()3,779,070

()6,061,918
6,354,572

492,622
492,622

()5,569,296
6,847,194

400,000,00

-

()32,215,398

()123,037,732

995,820

()28,971,811

216,770,879

7,085,480

223,856,359

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركاتها التابعة (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
(بالريال السعودي)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
خسارة الفترة قبل الزكاة والضريبة
تعديالت:
استهالك حق استخدام األصول
استهالكات وإطفاءات
مصاريف تمويل
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إطفاء المدفوع مقدما ً عن التأجير التشغيلي
المحمل على إلتزامات منافع الموظفين
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة
مخزون
مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
مستحقات ومطلوبات أخرى
مخصصات أخري
إلتزامات ضريبية مؤجلة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020
2021
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
()4,142,579

()3,816,494

1,936,700
5,216,839
1,952,144
624,287
()338,747
75,587
1,550,368

795,254
5,338,067
()324,736
75,587
1,434,083

()4,377,141
()5,254,802
()934,692
2,220,513
2,712,255
487,170
22,317

()1,812,145
6,422,096
()2,407,436
()3,949,527
4,574,085
672,277
12,449

النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
مخصص الزكاة والضريبة المدفوعة
منافع الموظفين المدفوعة

1,750,219

7,013,560

()6,923,715
()741,880

()1,384,529
()187,865

صافي النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة التشغيلية

()5,915,376

5,441,166

()2,379,896
6,435,971
4,056,075

()1,570,363
37,968,557
36,398,194

()789,157
()789,157

-

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
تسويات ترجمة عمالت اجنبية

()2,648,458
16,980,510
30,713

41,839,360
9,580,847
()306,265

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

14,362,765

51,113,942

المعامالت غير النقدية:
أرباح غير محققة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
حق إستخدام األصول

()10,069,286
()131,004

-

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إلى ممتلكات ،آالت ومعدات
متحصالت من إستبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
صافي النقد المتوفر من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
إلتزامات تأجير مدفوعة
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )21تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021
(بالريال السعودي(
 -14تسهيالت إئتمانية
إن التسهيالت اإلئتمانية لدى المجموعة تتمثل بالتالي:
أ -تسهيالت إئتمانية قصيرة األجل ممنوحة من بنك اإلستثمار العربي /جمهورية مصر العربية وذلك لتمويل شراء مواد خام إلحدى
الشركات التابعة في جمهورية مصر العربية وإن قيمتها كما في  30يونيو 2021م مبلغ  4,028,368لاير سعودي مقابل ( 31ديسمبر
 4,037,368 :2020لاير سعودي) وتتضمن التسهيالت اإلئتمانية مبلغ يعادل  1,021,475دوالر أمريكي ،وذلك بنظام اإلعتمادات
المستندية.
ب -تسهيالت إئتمانية بنظام مرابحة ممنوحة من شركة وساطة مالية محلية حصلت عليها الشركة التابعة (سليب هاي) ألغراض إستثمارية
بسقف  21,1مليون لاير سعودي ولمدة سنة واحدة ميالدية .بتاريخ  24مايو  ،2021تم سداد هذه التسهيالت.
 -15مخصص الزكاة وضريبة الدخل
تم التوصببببببل إلى إتفاق مع الهيعة العامة للزكاة والدخل بإعادة جدولة باقي األقسبببببباط المسببببببتحقة للفروقات الزكوية الناتجة عن إعادة الربط
الزكوي عن السنوات من 2007م إلى 2017م البالغة  2,308,282لاير سعودي ،باإلضافة الى فروقات الربط المعدل لعام 2018م البالغة
 150,653لاير سعودي ،كذلك زكاة عام 2019م المستحقة البالغة  1,749,040لاير سعودي ،بإجمالي مبلغ  4,207,975لاير سعودي،
حيث تم دفع  %20من إجمالي المبلغ المسببببتحق بمبلغ  841,595لاير سببببعودي ،وقد تم جدولة الرصببببيد الباقي والبالغ  3,366,380لاير
سعودي على  8أقساط متساوية قيمة كل قسط  420,797لاير سعودي.
حتى تاريخ صببببببدور المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة عن الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،لم يرد الى الشببببببركة
ربط نهائي من الهيعة العامة للزكاة والدخل عن السنة المالية 2019م.
( -16خسارة) السهم
تم إحتساب حصة السهم من الخ سارة من العمليات وحصة السهم من اإليرادات األخرى وحصة السهم من الخسارة للفترة على أساس عدد
األسهم القائمة خالل الفترة والبالغة  40مليون سهم ( 40 :2020مليون سهم).
 -17إحتياطي نظامي
يتطلب نظام الشبببركات في المملكة العربية السبببعودية والنظام األسببباسبببي للشبببركة ،أن يتم تكوين احتياطي نظامي بنسببببة  % 10من الربح
الصافي وأن يستمر هذا التحويل حين يبلغ االحتياطي النظامي  ٪30من رأس المال.
بتاريخ  14يونيو 2020م وافقت الجمعية العامة على قرار مجلس االدارة بإطفاء جزء من الخسببببببائر المتراكمة والبالغة  8,099,375لاير
سببببببعودي من حسبببببباب االحتياطي النظامي .بنا ًءا عليه قامت اإلدارة بعكس كامل رصببببببيد االحتياطي النظامي مقابل الخسببببببائر المتراكمة
للمجموعة.
 -18اإللتزامات المحتملة والقضايا القائمة
صببدر حكم نهائي لصببالح الشببركة السببعودية للتنمية الصببناعية "صببدق" من محكمة االسببتعناف بمنطقة مكة المكرمة وذلك في القضببية رقم
( )2798لعام 1434هـببببببب ال نمقامة من الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" تطالب فيها شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت
المحدودة  -ال شريك ال سابق في ال شركة العالمية لت سويق م ستلزمات النوم المحدودة " سليب هاي" و ال شركات األخرى في جمهورية مصر
العربية  -بقيمة التجاوزات والمسببتحقات المالية قبل وبعد صببدور الحكم القضببائي رقم (/163دت  )13/لعام 1429هـبببببببب الصببادر من ديوان
المظالم بإثبات بيع حصص شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة  -الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات
النوم المحدودة "سببليب هاي" و الشببركات األخرى إلى الشببركة السببعودية للتنمية الصببناعية "صببدق" ،حيث ألزم هذا الحكم شببركة جهينة
للتجارة والصناعة والمقاوالت  -الشريك السابق  -بأن تدفع للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" في تاريخ طلب تنفيذ الحكم الصادر
مبلغ إجماليا ً قدره  15.193.873لاير سعودي تقريباً.
وقد تم التقدم لمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة لطلب تنفيذ الحكم ،وقنيّد الطلب بالرقم ( )3901242395وتاريخ 1439/11/10هـبببببببب وتهم إحالته
إلى دائرة التنفيّذ الثاني ع شر ،وطبقت الدائرة المخت صة المواد رقم ( )34و ( )46من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية ،وعلى ضوء المعطيات
أعاله ،ولكون ال نمنفذ ضبببدّها شبببركة ذات مسبببؤولية محدودة ،ه
فإن أي مبالغ سبببيتم تحصبببيلها سبببيتم قيدها مباشبببرة عند التحصبببيل ،وما زالت
إجراءات تنفيذ الحكم ومحاولة تحصيل المبلغ طرف محكمة التنفيذ.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021
(بالريال السعودي(
 -18اإللتزامات المحتملة والقضايا القائمة (تتمة)
وقد سبق أن تقدمت "صدق" بطلب تفسير للحكم النهائي في القضية رقم ( )2798لعام 1434هـ ،وصدر حكم نهائي بتضامن كالً من شركة
جهينة وعباس بن علي بن أحمد عبد الجواد في سببببداد المبالغ المحكوم بها لصببببالح "صببببدق" ،ورفض طلب إحتسبببباب المبالغ المحكوم بها
بالريال السعودي ،كما تم تبليغ "صدق" بطلب اإللتماس المقدم من شركة جهينة في الحكم النهائي رقم (/163دت  )13/لعام 1429هـبببببب ،و
الذي تم رفضببببه ،ثم قدمت شببببركة جهينة إعتراضببببا ً على حكم اإللتماس أمام الدائرة اإلسببببتعنافية الثانية بالمحكمة التجارية التي أيدت القرار
اإلبتدائيالقاضي برفض اإللتماس.
خالل عام 2019م قام بنك اإلستثمار العربي بجمهورية مصر برفع دعوى قضائية على الشركة العربية لصناعة مراتب السست واإلسفن
"سبببليب هاي" (شبببركة تابعة للمجموعة) بسبببداد مبالغ إضبببافية تزيد عن قيمة إتفاقية التسبببهيالت اإلئتمانية .الحقاً ،بتاريخ  5يوليو 2021م،
قررت المحكمة رفض الدعوة وألزمت المدعي (بنك اإلستثمار العربي) بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة.
 -19أحداث الحقة
لم تقع أحداث جوهرية بعد تاريخ  30يونيو 2021م والتي قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة
 -20قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي قد يتم تحصببببيله من بيع أصببببل أو دفعه لتحويل إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شببببروط التعامل مع الغير،
ويعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية:
 السوق الرئيسة للموجودات أو المطلوبات ،أو السوق األكثر ميزة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئيسة ،أو إستخدام التدفقات النقدية المخصومة في حال عدم وجود سوق رئيسة أو السوق األكثر ميزة.الموجودات أو المطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة
 أصول أو إلتزامات منفصلة. مجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات والمطلوبات. مجموعة من السياسات واإليضاحات المحاسبية التي تتطلب إحتساب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.تستخدم المجموعة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات.
تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة بإ ستخدام أ ساليب التقييم .كما تقوم المجموعة بإ ستخدام الم ستويات التالية والتي تعكس أهمية المدخالت
المستخدمة في تحديد القيمة العادلة:
 المستوى  :1أسعار معلنة (غير معدلة) في سوق نشط ألصول أو إلتزامات متماثلة. المستوى  :2أساليب تقييم تعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المدرجة في المستوى  1التي يمكن مالحظتها للموجوداتوالمطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 المستوى  :3أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على مدخالت يمكن مالحظتها.تعترف المجموعة بالتحويالت بين مسببتويات القيمة العادلة في نهاية السببنة المشببمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي يحدث فيه التغيير ،تعتقد
اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.
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