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 - 1التكوين والنشاط
إن الشركة السعودية للتنمية الصناعية  -صدق ("الشركة") هي شركة مساهمة سععودية تأسسعب بموجعب قعرار مععالي وزيعر التجعارة رقعم
 673بتاريخ  20جمادى الثاني 1413هـ الموافق  14ديسمبر 1992م  .وقد حصعلب الشعركة علعى سعجلها التجعاري رقعم 4030092792
بتاريخ  17رجب 1413هـ الموافق  1يناير 1993م .والصادر في جدة.
يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل  400مليون لاير سعودي موزعة على  40مليون سهم قيمة كعل منهعا 10
لاير سعودي.
يتمثل نشاط الشركة في إقامة المشاريع الصناعية في مجال البتروكيماويات والمواد الغذائية والملح والمطاط الصعناعي والمنتجعات الخزفيعة
وغيرها من الصناعات التي تثبب الدراسة اإلقتصعادية جعدواها وتسعويق منتجعات الشعركة بععد الحصعول علعى التعراخيص الالزمعة ،وإنشعاء
وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة.
أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق األوراق المالية في المملكة العربية السعودية "تداول" تحب رقم .2130
لدى الشركة الفروع المسجلة التالية:
الفرع

رقم السجل التجاري

مصنع صدق للخزف

4700005290

فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)

1010480324

تاريخه
 9جمادى األول 1416هـ
(الموافق  3أكتوبر 1995م)
 27ربيع األول  1440هـ
(الموافق  5ديسمبر )2018

المقر
مدينة ينبع
مدينة الرياض

يتمثل نشاط المصنع في إنتاج األدوات الصحية وبالط الجدران واألرضيات من الخزف وأحواض اإلسعتحمام معن األكريليعك بموجعب قعرار
معالي وزير الصناعة رقم  542وتاريخ  5ذو القعدة 1411هـ.
تتألف هذه المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة كما فعي  30سعبتمبر  2020وللفتعرة المنتهيعة فعي ذلعك التعاريخ معن الشعركة وفروعهعا
وشععركاتها التابعععة (يشععار إليهععا مجتمعععة ب "المجموعععة" ،ويشععار إليهععا بصععورة منفععردة ب "الشععركة") ،كمععا فععي اإليضععاح ( )6حععول هععذه
المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة تم اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة وأنشطتها الرئيسية وحصة المجموعة في ك ٍل منها.
تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19 -في بداية عام  ،2020وانتشاره عبر مناطق جغرافية متععددة ،ممعا تسعبب فعي تعطيعل
األعمععال والنشععاط االقتصععادي .و نتيجععة لاجععراءات اإلحترازيععة والتععدابير الوقائيععة سععواء المتخععذة مععن جانععب الدولععة أو التععي إتبعتهععا إدارة
المجموعة للحد من إنتشار هذا الفيروس ،وخاصة أثناء فترات الحظر الجزئي والكلي للتجول ،والتي أثرت بشعكل مباشعر علعى سعير أعمعال
شركات المجموعة خالل الربع الثالع لععام  2020م ،ممعا تسعبب ذلعك فعي إغعالق جميعع مععارض شعركات المجموععة خعالل بععض فتعرات
الحظر ،وتخفيض ساعات العمل الرسمية ،وإعتماد آلية العمل عن بُعد في تسيير أعمالهعا ،وقعد أدى ذلعك إلعى إنخفعاض مبيععات فتعرة الثالثعة
والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م بنسبة (ُ )%19مقارنةً بالفترة المماثلعة معن ععام 2019م ،وبالتبعيعة فقعد إنخفضعب مسعتويات
الطاقة اإلنتاجية ومستويات المخزون بشركات المجموعة بنسب متقاربة لنسبة إنخفاض المبيعات ،وقد سعب إدارة المجموععة لتخفيعف آثعار
هذا اإلنخفاض من خالل تعزيعز منصعة البيعع اإللكترونعي ،وكعذلك إتخعاذ بععض اإلجعراءات األخعرى مثعل الععروض والحمعالت الترويجيعة،
إضافة إلى اإلستفادة من المبادرات المقدمة معن جانعب الدولعة والجهعات ذات العالقعة التعي سعاهمب بشعكل مباشعر فعي تخفعيض المصعروفات
التشغيلية ،وتعزيز وضع السيولة النقدية لشركات المجموعة ،وستستمر شركات المجموعة في أعمالها وإجراءاتها بعنف الكيفيعة تماشعيا ً معع
ظروف هذه الجائحة ،حي ال يمكن إلدارة المجموعة التنبؤ بالمدة المتوقعة إلنتهاء آثار هذه الجائحة .علما َ بـأنه تم عك أثعر معا سعبق علعى
المعلومات المالية األولية الموجزة الموحعدة للفتعرة المنتهيعة فعي  30سعبتمبر 2020م ،وسعيتم اإلععالن الحقعا ً ععن أي تطعورات أخعرى ذات
عالقة وعن أي أثر مالي جوهري إن ُوجد.
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 - 2أسس إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
بيان اإللتزام
تم إعداد المعلومات المالية األولية المعوجزة الموحعدة وفقعا ً لمعيعار المحاسعبة العدولي رقعم (" )34التقعارير الماليعة األوليعة" المعتمعد بالمملكعة
العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجعب قراءتهعا بجانعب القعوائم الماليعة
الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019والمعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السععودية
والمععايير واإلصعدارات األخععرى التعي إعتمعدتها الهيئععة السععودية للمحاسعبين القععانونيين علعى اعتبعار أن األداء المععالي للفتعرة الماليعة األوليععة
الموجزة الموحدة المنتهية في  30سعبتمبر  2020ال تمثعل بالضعرورة مؤشعرا ً علعى األداء المعالي المتوقعع للسعنة التعي سعوف تنتهعي فعي 31
ديسمبر 2020م وبحي أنه لم يتم إجراء التخصيص على الربح للفترة لالحتياطيات التعي يعتم احتسعابها فعي القعوائم الماليعة الموحعدة السعنوية
في  31ديسمبر 2020م.
ال تتضمن المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فعي القعوائم الماليعة السعنوية الموحعدة .يعنص
المعيار المحاسبي الدولي رقم  34على أن الغرض من المعلومات المالية األولية المعوجزة الموحعدة هعو تحعدي علعى آخعر معلومعات ماليعة
سنوية كاملة .وبالتالي ،يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  34درجعة أقعل معن اإلفصعاح فعي المعلومعات الماليعة األوليعة المعوجزة مقارنعة
باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المالية السنوية.
أساس القياس
تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية المعوجزة الموحعدة للمجموععة وفقعا لمبعدأ التكلفعة التاريخيعة ،بإسعتثناء البنعود التعي ينطبعق عليهعا قيعاس
القيمة العادلة ،القيمة الحالية ،القيمة القابلة للتحقق ،والتكلفة اإلستبدالية في ضوء مبدأ اإلستحقاق وفرض اإلستمرارية.
قياس القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفععه لتحويعل إلتعزام بعين أطعراف مطلععة وبعنف
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.

شعروط التعامعل معع الغيعر،

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 بإستخدام أساليب التقييم .كما تقوم المجموعة بإستخدام المستويات التالية والتي تعكع
المستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

أهميعة المعدخالت

 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 مالحظتهاللموجودات والمطلوبات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 المستوى  :3أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير هام على القيمة العادلة ولكنها ليسب مبنية على مدخالت يمكن مالحظتها.تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية السنة المشمولة بالتقرير في نف
اإلدارة بأن تقديراتها وإفتراضاتها معقولة وكافية.
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التقديرات المحاسبية

إن إعداد المعلومات المالية األولية المعوجزة الموحعدة للمجموععة طبقعا ً للمععايير الدوليعة للتقريعر المعالي المعتمعدة بالمملكعة العربيعة السععودية
يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيعق السياسعات المحاسعبية والقعيم المعلنعة للموجعودات والمطلوبعات واإليعرادات
والمصروفات .إن النتائج الفعلية قد تختلف ععن هعذه التقعديرات وذلعك نتيجعة تغيعرات األوضعاع والظعروف فعي المسعتقبل .ومعع ذلعك ،قامعب
المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد بشأن التقديرات األخيرة التي تم االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية
على خلفية جائحة (كوفيد  .) 19 -تعتقد اإلدارة أنه بخالف الخسعائر االئتمانيعة المتوقععة الناشعئة ععن األصعول الماليعة واآلثعار المعذكورة فعي
إيضاح رقم  1حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة ،فإن جميع مصادر األخرى لعدم التأكد التزال مماثلة لتلك التي تم اإلفصعاح
عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة .ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وسوف يتم عك التغيرات المطلوبة فعي فتعرات إععداد
التقارير المستقبلية.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم إدارة المجموعة بإختبار ما إذا كان هناك أية مؤشعرات علعى وجعود إنخفعاض فعي قيمعة الموجعودات غيعر الماليعة سعنويا ً بتعاريخ المركعز
المالي الموحدة وعندما تشير األحدا أو التغيعر فعي الظعروف (المؤشعرات) إلعى أن القيمعة الدفتريعة غيعر قابلعة لاسعترداد ،تقعوم المجموععة
بإجراء إختبار اإلنخفاض في قيمة الموجودات .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض فعي القيمعة (إن وجعدت) ،والتعي تمثعل زيعادة القيمعة
الدفترية عن القيمة القابلة لاسترداد .إن القيمة القابلة لاسترداد هي القيمعة العادلعة بععد تكعاليف البيعع أو قيمعة األصعل عنعد اإلسعتخدام ،أيهمعا
أعلى.
لتقييم القيمة عند اإلستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقععة لتحديعد القيمعة الحاليعة وذلعك بإسعتخدام مععدل الخصعم قبعل الزكعاة
والضريبة الذي يعك تقييم الوضع الحالي للسوق بما يخعص القعيم الحاليعة للتعدفقات النقديعة والمخعاطر المحعددة لعذلك األصعل .تعتمعد القيمعة
العادلة ناقصا ً تكاليف البيع علعى أسععار السعوق السعائدة أو فعي حالعة ععدم وجعود أسععار سعائدة فعي السعوق ،يعتم تقعدير األسععار علعى أصعول
مشابهة أو في حالة عدم وجود أسعار تقديرية للموجودات المشابهة ،يعتمد إحتسابها على التدفقات النقدية المخصومة.
لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمعة الموجعودات ،يعتم تجميعع الموجعودات إلعى أدنعى مسعتوى (وحعدة توليعد النقعد) بحيع يمكعن تحديعد التعدفقات
النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة .لغرض إختبار اإلنخفاض في الشهرة ،يتم توزيع مبلغ الشهرة الناتج من اإلستحواذ لكل من وحدات توليد
النقد أو مجموعات منها والتي يتوقع اإلستفادة من المنعافع الناتجعة معن اإلسعتحواذ بغعض النظعر إذا كانعب الموجعودات والمطلوبعات األخعرى
المستحوذة قد تم توزيعها إلى وحدات أو مجموعة وحدات .تعتبر الشركات التابعة كوحدات توليد نقد بغرض إختبار إنخفاض قيمعة الشعهرة.
يتم تسجيل خسائر اإلنخفاض في قائمة األرباح والخسائر الموحدة.
يتم توزيع خسائر اإلنخفاض المثبتة والمتعلقة بوحدات توليد النقعد أوالً لتخفعيض القيمعة الدفتريعة ألي شعهرة موزععا ً علعى الوحعدات ومعن ثعم
تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) متضمنا ً الموجودات غير الملموسة على أسعاس تناسعبي بشعرط
أن القيمة الدفترية للموجودات األخرى ال تنخفض إلى ما دون قيمتها العادلة .عندما تكون الشهرة جعزءا ُ معن وحعدة توليعد النقعد (أو مجموععة
وحدات) وعند بيع جزء من العمليات المدرجة تحب هذه الوحدات ،ففي هذه الحالة يتم إحتساب الشعهرة المتعلقعة بهعذه العمليعات المباععة معن
ضمن القيمة الدفترية لهذه العمليات عند تحديد ربح أو خسارة بيعها .ففي هذه الحالة ،الشهرة المباعة يتم قياسها حسب القيم النسبية للعمليات
المباعة والجزء المتبقي من وحدات توليد النقد .عند بيع الشركات التابعة ،يتم إثبات الفرق بعين سععر البيعع وبعين صعافي الموجعودات مضعافا ً
اليها إحتياطي فرق العملة األجنبية المتراكم (إن وجد) ورصيد الشهرة القائم وذلك في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضب لانخفاض في قيمتهعا وذلعك إلحتماليعة عكع اإلنخفعاض فعي القيمعة
بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم الحقا ً عك خسارة اإلنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلعى
التقدير المععدل لقيمتهعا القابلعة لاسعترداد ،ولكعن القيمعة الدفتريعة التعي تمعب زيادتهعا يجعب أال تتجعاوز القيمعة الدفتريعة التعي كعان معن الممكعن
تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لانخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليعد النقعد فعي السعنوات السعابقة .ويعتم
إثبات عك خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل الموحدة .ال يتم عك خسائر اإلنخفاض في قيمة الشهرة.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن إستالمه من بيع األصل أو المبلغ المحول لسداد إلتزام في معاملة عاديعة منتظمعة تعتم بعين المشعاركين فعي
السوق في تاريخ القياس .ويستند قياس القيمة العادلة إلى إفتراض أن الصفقة لبيع الموجودات أو تسديد اإللتزام يحد إما:
 في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو في حالة عدم وجود السوق الرئيسية ،في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإستخدام اإلفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عنعد تسععير الموجعودات أو
المطلوبات ،على إفتراض تصرف المشاركين في السوق لمنفعتهم اإلقتصادية.
قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخعذ بععين اإلعتبعار قعدرة المشعاركين فعي السعوق لتوليعد منعافع إقتصعادية بإسعتخدام الموجعودات
بأفضل إستخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذه الموجودات بأفضل إستخدام لها.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلعك بإسعتخدام المعدخالت ذات
الصلة التي يمكن مالحظتها إلى أقصى حد ممكن والتقليل من إستخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
يتم تصنيف األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصعاح ععن قيمتهعا العادلعة فعي المعلومعات الماليعة األوليعة المعوجزة الموحعدة
طبقا ً لتسلسل مستويات القيمة العادلة.
أما بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها في المعلومات المالية األولية المعوجزة الموحعدة بشعكل متكعرر ،تحعدد المجموععة معا إذا
كان هناك تحويالت قد تمب بين مستويات القيمة العادلة وذلك عن طريق إعادة تقييم التصعنيف (علعى أسعاس معدخالت أدنعى مسعتوى لقيعاس
القيمة العادلة ككل) في نهاية كل سنة مالية.
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،تحدد المجموعة فئات الموجودات والمطلوبعات بنعا ًء علعى طبيععة وخصعائص ومخعاطر الموجعودات أو
المطلوبات وتسلسل مستويات القيمة العادلة.
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أسس توحيد المعلومات المالية األولية الموجزة

تشمل المعلومات الماليعة األوليعة المعوجزة الموحعدة علعى المعلومعات الماليعة األوليعة المعوجزة للشعركة السععودية للتنميعة الصعناعية – صعدق
("الشركة" أو "الشركة األم") وفروعها وشركاتها التابعة (تشكل معا ً "المجموععة") كمعا فعي  30سعبتمبر 2020م .تتحقعق السعيطرة عنعدما
تكون المجموعة معرضة إلى ،أو لديها الحق في عوائد متغيرة لقاء مشاركتها فعي الشعركة المسعتثمر فيهعا وأن لعديها القعدرة علعى التعأثير فعي
هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عند إمتالك المجموعة:
-

السيطرة على الشركة المستث مر فيها (أي وجود الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه النشاطات الخاصة بالشركة
المستثمر فيها)،
التعرض إلى ،الحق في ،عوائد متغيرة نظير مشاركتها في الشركة المستثمر فيها،
القدرة على إستخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.

وبشكل عام ،هناك إفتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصعويب سعيطرة .وتأييعدا ً لهعذا اإلفتعراض ،وعنعدما يكعون لعدى المجموععة أقعل معن
األغلبية في حقوق التصويب أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،فإن المجموععة تأخعذ بععين اإلعتبعار كافعة الحقعائق والظعروف عنعد
التأكد فيما إذا كانب تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:
 الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع صاحبي حقوق التصويب اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى والتي تمنح الشركة األم القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة. حقوق التصويب الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويب محتملة.-9-

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
تقوم المجموعة بإعادة التأكد فيما إذا كانب تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلعى
وجود تغير في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.
يبدأ توحيد الشركة التابعة عند إنتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموععة ويعتم التوقعف ععن ذلعك عنعد فقعدان السعيطرة علعى الشعركة
التابعة من قبل المجموعة.
تدرج موجودات ومطلوبات وإيعرادات ومصعروفات الشعركة التابععة المسعتحوذ عليهعا خعالل الفتعرة فعي المعلومعات الماليعة األوليعة المعوجزة
الموحدة إعتبارا ً من تاريخ إنتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
يتم تنسيب الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليعرادات الشعاملة األخعرى إلعى مسعاهمي الشعركة األم للمجموععة وإلعى حقعوق الملكيعة غيعر
المسيطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزا ً.
عنععد الضععرورة ،يععتم إجععراء التسععويات علععى المعلومععات الماليععة األوليععة المععوجزة للشععركات التابعععة كععي تتماشععى مععع السياسععات المحاسععبية
للمجموعة .
يعتم حعذف كافعة الموجععودات والمطلوبعات وحقعوق المسعاهمين والععدخل والمصعروفات والتعدفقات النقديعة المتداخلععة المتعلقعة بالمععامالت بععين
الشركات في المجموعة بالكامل عند توحيد المعلومات المالية األولية الموجزة.
يتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكيعة .فعي حالعة فقعدان المجموععة السعيطرة علعى
الشركة التابعة ،فإنها:
-
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تقوم بالتوقف عن إثبات أصول (بما في ذلك الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة،
تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة،
تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة ،المقيدة ضمن حقوق االمساهمين،
تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض المستلم،
تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي إستثمار محتفظ به،
تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة،
ً
تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة
أو األرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) ،حسب اإلقتضاء ،كما هو مطلوب إذا قامب المجموعة مباشرة بإستبعاد الموجودات
والمطلوبات ذات العالقة.

السياسات المحاسبية

باستثناء ما تم ذكره أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هيذه المعلوميات الماليية األوليية الميوجزة الموحيدة هي نهسياا المطبقية في
القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتاية ف  31ديسمبر .2019
نافذة من الفترات التي تبدأ في
أو بعد التواريخ التالية
الوصف
المعيار /التفسير
 1يناير 2020م
تعريف النشاط التجاري
تعديالت على المعيار الدول للتقرير المالية ()3
 1يناير 2020م
تعريف األهمية النسبية
تعديالت على المعيار المحاسب الدول ( )1و()8
لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل جديد تم إصداره ولم يصبح ساري بعد.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية

الشركات التابعة للمجموعة
تشمل المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة حسابات الشركة وشركتها التابعة ويتم حذف جميع األرصعدة والمععامالت الجوهريعة فيمعا
بين الشركة وشركتها التابعة عند التوحيد .يتم احتساب حقوق الملكية غير المسيطرة كحصة في صافي أصول الشركات التابععة الممثلعة فعي
حقوق الملكية للفترة المعروضة في المعلومات المالية األولية الموجزة للشركات التابعة.
الشركات التابعة التالية والتي تكون مملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد عن  ٪50و/أو تستطيع الشركة أن تمعارس السعيطرة
عليها يتم توحيدها في هذه القوائم المالية بنا ًء على المعلومات المالية األولية الموجزة للشركات التابعة.

الشركات التابعة

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية
المباشرة
وغير
المباشرة

شركة صدق لاستثمار التجاري
المحدودة

المملكة العربية
السعودية

تجارة الجملة والتجزئة في األسمنب والجب والرخام
الطبعي والصناعي واألنابيب والمواسير والمطابخ
والمنتجات الخزفية والقيشاني والسيراميك والبورسالن
واألدوات واألطقم الصحية والسجاد والموكيب والمراتب
والسرر واإلسفنج والمخدات والشراشف والمفارش
واألغطية واللحف والبطانيات وكافة مستلزمات النوم

%100

شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية
المحدودة

المملكة العربية
السعودية

مقاوالت عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية
والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة والتجزئة
في مواد البناء واألثا والمفروشات واألدوات الخشبية
والمكتبية والمنزلية والكماليات والحمامات والمالب
والسجاد والموكيب والفضيات والكريستال والمجوهرات
التقليدية واألحجار الكريمة

%100

الشركة العربية لصناعة مراتب
السسب واإلسفنج المحدودة (سليب
هاي مصر)

جمهورية
مصر العربية

تصنيع مراتب السسب واإلسفنج

%100

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات
النوم المحدودة (سليب هاي)

المملكة العربية
السعودية

تصنيع مراتب السسب واإلسفنج ومواد اإلطارات وأغطية
المقاعد والبوليستر الخاص لحشوات المراتب

%100
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
نسب الملكية المباشرة وغير المباشرة في الفرع والشركات التابعة للشركة
نسبة الملكية
المباشرة

الشركة
مصنع صدق للخزف (فرع)
فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)

%100
%100

شركة صدق لاستثمار التجاري المحدودة

%95

شركة صدق للمشاريع اإلستثمارية المحدودة

%95

الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي)

%95

الشركة العربية لصناعة مراتب السسب واإلسفنج المحدودة
(سليب هاي مصر)
شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة

-

نسبة الملكية غير المباشرة
 %5مملوكة من شركة صدق للمشاريع
اإلستثمارية.
 %5مملوكة من شركة صدق لاستثمار
التجاري.
 %5مملوكة من شركة صدق لاستثمار
التجاري.
 %98.5مملوكة من الشركة العالمية
لتسويق مستلزمات النوم المحدودة (سليب
هاي).
 %1.5مملوكة من شركة صدق لاستثمار
التجاري.
 %50مملوكة من الشركة العالمية لتسويق
مستلزمات النوم المحدودة (سليب هاي).

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة هي على النحو االتي:
حقوق غير المسيطرين
يتم قياس حقوق غير المسيطرين فعي تعاريخ اإلسعتحواذ إمعا بالقيمعة العادلعة أو الحصعة التناسعبية لحقعوق غيعر المسعيطرين معن القيمعة العادلعة
لصافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها .يتم إختيار أساس القياس لكل عملية إستحواذ على حعدا .بععد اإلسعتحواذ ،تظهعر حقعوق
غير المسيطرين بالقيمة عند اإلعتراف األولي باإلضافة إلى حصتها من التغيرات الالحقة في حقوق المساهمين للشركات المسعتحوذ عليهعا،
ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األوليعة
الموجزة الموحدة.
تمثل عمليات اإلستحواذ أو التخلص من الحصص غير المسعيطرة والتعي ال تعؤثر علعى سعيطرة الشعركة األم للشعركة التابععة كمععامالت معع
أصحاب حقوق الملكية .يتم إدراج الفرق بعين القيمعة العادلعة للمبلعغ المعدفوع أو المسعتلم والتغييعر فعي الحصعص غيعر المسعيطرة مباشعرة فعي
حقوق المساهمين.
الشهرة
تمثل الشهرة الزيادة في كلفة اإلستحواذ عن حصة المجموعة في القيمة العادلة لألصول ،المطلوبات والمطلوبات المحتملة المكتسبة للشركة
التابعة في تاريخ اإلستحواذ .تخضع الشهرة إلختبار التدني (الهبوط) سنويا ً.
تشمل كلفة اإلستحواذ القيمعة العادلعة للموجعودات الصعادرة ،المطلوبعات المتكبعدة وأدوات حقعوق المسعاهمين المصعدرة باإلضعافة إلعى القيمعة
المعترف بها لحقوق غير المسيطرين في الشركة المستحوذ عليها .يتم تضمين المبالغ المحتملة في كلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلعة فعي تعاريخ
اإلستحواذ .في حال تم تصنيف المبالغ المحتملة كإلتزامات مالية ،يتم إعادة قياسعها الحقعا ً معن خعالل العربح أو الخسعارة .يعتم إدراج التكعاليف
المباشرة لاستحواذ كمصروف في قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة ،إال إذا كانب تتعلق بأوراق دين أو أوراق مالية.
يتم رسملة الشهرة كأصل غير ملموس مع أي إنخفاض في القيمة الدفترية والتي يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة
الموحدة .إذا كانب القيمة العا دلة لألصول ،المطلوبعات والمطلوبعات المحتملعة المسعتحوذ عليهعا تتجعاوز القيمعة العادلعة لكلفعة اإلسعتحواذ ،يعتم
اإلعتراف بالزيادة كـأرباح مباشرة في قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة في تاريخ اإلستحواذ.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس لألدوات المالية وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم (" )9األدوات المالية".
تقوم المجموعة بإثبات أصولها وإلتزاماتها المالية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة عندما  -وفقط عندما  -تصبح المجموعة
طرفا ً في الن صوص التعاقدية لألداة .ويتم إثبعات الشعراء أو البيعع أو إلغعاء إثباتهعا بإسعتخدام المحاسعبة علعى أسعاس تعاريخ المتعاجرة أو تعاريخ
التسوية.
الموجودات المالية
عند إقتناء المجموعة ألصل مالي يتم تصنيف األصل المالي بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشعامل األخعر الموحعدة
أو بالقيمععة العادلععة مععن خععالل قائمععة الععدخل الشععامل األخععر األوليععة المععوجزة الموحععدة علععى أسععاس ك عالً مععن نمععوذج أعمععال المنشععأة إلدارة
الموجودات المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي .
القياس األولي لألصل المالي
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  -بإسعتثناء المبعالغ المسعتحقة علعى المعدينين التجعاريين  -عنعد اإلثبعات األولعي بنعا ًء علعى الفئعة التعي
صنفب ضمنها هذه الموجودات المالية ،وعليه فإنه يتم قياس األصل المالي بالكلفة المطفعأة إذا كعان هعدف المجموععة اإلحتفعاظ بعالموجودات
المالية ضمن نموذج أعمعال هدفعه هعو تحصعيل التعدفقات النقديعة التعاقديعة فعي تعواريخ محعددة ،والتعي تععد – فقعط  -دفععات معن أصعل المبلعغ
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة إذا كان هدف المجموععة اإلحتفعاظ بعالموجودات الماليعة
ضمن نموذج أعمال هدفه هو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المعالي فعي
تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تُعد  -فقط  -دفعات من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي القائم .
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ما لم يتم قياسه بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة العدخل الشعامل
األخر الموحدة ،ومع ذلك يمكن للمجموعة أن تقوم بإختيار ال رجعة فيه عنعد اإلثبعات األولعي إلسعتثمارات معينعة فعي أدوات حقعوق ملكيعة –
كان سيتم خالف ذلك قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر األوليعة المعوجزة الموحعدة – لععرض التغيعرات الالحقعة فعي
القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة.
إن تكاليف المعاملعة التعي يمكعن أن تنسعب إلعى شعراء أو إصعدار الموجعودات والمطلوبعات الماليعة (بخعالف الموجعودات والمطلوبعات الماليعة
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل) تضاف أو تخصم من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات الماليعة ،حسعب اإلقتضعاء ،عنعد
اإلعتراف األولي .يتم إدراج تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى إقتناء الموجودات أو المطلوبعات الماليعة بالقيمعة العادلعة معن خعالل قائمعة
الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة مباشرة في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة.
القياس الالحق لألصل المالي
بعد اإلثبات األولي ،تقوم المجموعة بالقياس الالحق للموجودات المالية إما بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلعة معن خعالل قائمعة العدخل الشعامل
األخععر الموحععدة أو القيمععة العادلععة مععن خععالل قائمععة الععدخل الموحععدة وفقعا ً للتصععنيف األولععي لألصععل المععالي ،ويععتم اإلعتععراف بفروقععات تقيععيم
الموجودات المالية عند إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة ،وعليه فإن الموجودات المالية المقاسعة بالكلفعة المطفعأة يعتم قياسعها
بالكلفة المطفأة بطريقة الفائدة الفعالة واإلعتراف بفروقات القياس من خالل قائمة الدخل ،وكذلك عند إلغاء اإلعتراف بهذا األصل المالي.
أما الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة فتقاس بالقيمة العادلة معع إظهعار فروقعات التقيعيم معن خعالل قائمعة العدخل بإسعتثناء الموجعودات
المالية والتي تختار المجموعة عند اإلثبات األولي قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة العدخل الشعامل األخعر الموحعدة فعإن فروقعات التقيعيم
تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة ،كما وأنه يتم اإلعتراف بتوزيعات األربعاح الناجمعة عنهعا معن خعالل قائمعة
الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
إلغاء إثبات لألصل المالي
يتم إلغاء إثبات األصل المالي فقط عندما:
 تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو
 تحويل الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من األصل المالي وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل
المالي ،أو اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من األصل المالي مع تحمل إلتزاما ً تعاقديا ً بدفع التدفقات
النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين وتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي .
 تحويل الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من األصل المالي دون تحويل وال إبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية
األصل المالي إذا لم تكن قد أبقب على السيطرة على األصل المالي .أو اإلبقاء على الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية
من األصل المالي ،مع تحمل إلتزاما ً تعاقديا ً بأن تدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين دون تحويل وال إبقاء ما
يقارب جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي إذا لم تكن قد أبقب على السيطرة على األصل المالي.
وعند إلغاء إثبات أصل مالي في مجمله ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية ( ُمقاسا ً فعي تعاريخ إلغعاء اإلثبعات) والععوض ال ُمسعتلم بمعا فعي ذلعك أي
أصل جديد تم الحصول عليه مطروحا ً منه أي التزام جديد تم تحمله ،يتم إثباته في قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة.
المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات المالية على أن يتم قياسها  -الحقا  -بالتكلفة المطفأة ،بإستثناء ما يلي :
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. المطلوبات المالية التي تنشأ عندما ال يتأهل تحويل أصل مالي إللغاء اإلثبات. عقود الضمان المالي. اإلرتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق. العوض المحتمل الذي تم إثباته من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال.إلغاء اعتراف المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء إعتراف اإللتزام المالي (أو جزء من اإللتزام المالي) من قائمة مركزها المعالي عنعدما ،وفقعط عنعدما ،يعتم إطفعا هي أي
عندما يتم سداد اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغا ه أو إنقضا ه.
إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
في حال قيام المجموعة بإعادة تصنيف أصل مالي ،فإنها تطبق إعادة التصنيف بأثر مستقبلي من تعاريخ إععادة التصعنيف ،وال يعتم تععديل أي
مكاسب او خسائر (بما في ذلك مكاسب وخسائر الهبوط) أو فائدة تم إثباتها سابقاً ،كما يمنع إعادة تصنيف أي فئة من المطلوبات الماليعة معن
فئة الى فئة أخرى.
الهبوط  /التدني في الموجودات المالية
فعي حعال وجعود مؤشعرات علعى وجعود خسعائر ائتمانيعة متوقععة ألي معن الموجعودات الماليعة المقاسعة بالكلفعة المطفعأة أو الموجعودات الماليععة
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة ،فإنه يتم قياس الخسائر االئتمانية خالل االثني عشعر شعهرا ً القادمعة (إذا
لم تكن المخاطر االئتمانية في تعاريخ التقريعر علعى أداة ماليعة قعد زادت – بشعكل جعوهري – منعذ اإلثبعات األولعي) أو خعالل كامعل معدة عمعر
األصععل المععالي (فععي حععال مععا إذا كانععب المخععاطر االئتمانيععة علععى أداة ماليععة قععد زادت  -بشععكل جععوهري  -منععذ اإلثبععات األولععي) .يععتم إثبععات
مخصعص الخسععائر للموجعودات المقاسععة بالكلفعة المطفععأة فعي قائمععة العدخل الشععامل األخعر األوليععة المعوجزة الموحععدة ،ويعتم إثبععات مخصععص
الخسائر للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل األخعر الموحعدة فعي قائمعة العدخل الشعامل األخعر األوليعة المعوجزة
الموحدة األخر .ويجب أن ال يقلص من المبلغ الدفتري لألصل المالي.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
هبوط الموجودات غير المالية
في نهاية كل فترة  /سنة ماليعة ،تقعوم المجموععة بمراجععة القيمعة الدفتريعة لألصعول الملموسعة وغيعر الملموسعة لتحديعد معا إذا كعان هنعاك أي
مؤشعر علعى أن هععذه الموجعودات قععد تعرضعب إلعى خسععائر هبعوط القيمععة .فعي حالعة وجععود أي معن هععذه المؤشعرات ،يعتم تقععدير القيمعة القابلععة
لاسترداد من أجل تحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة (إن وجدت) .وعندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لاسترداد ألصل منفعرد،
تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لاسترداد لوحدة التدفق النقدي التي ينتمي إليها األصل (وحدات توليد النقد).
عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابب للتوزيع ،يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد ،أو يتم توزيعهعا علعى أصعغر وحعدات توليعد
النقد التي يمكن تحديد أس توزيع معقولة وثابتة لها.
القيمة الممكن إستردادها هي األعلى من القيمعة العادلعة مطروحعا ً منهعا تكعاليف العتخلص منهعا والقيمعة عنعد اإلسعتخدام .يعتم تقعدير القيمعة عنعد
اإلستخدام بإحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقديعة المسعتقبلية المقعدرة بإسعتخدام مععدل خصعم يعكع تقييمعات السعوق الحاليعة للقيمعة الزمنيعة
للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي لم تتعدل فيه تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.
إذا كان تقدير القيمة القابلة لاسترداد لألصل (أو وحدة تدفق النقد) أقل من قيمته الدفترية ،فانه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة
تدفق النقد) إلى القيمة القابلة لاسترداد ويجب اإلعتراف بخسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
إذا انقلبب هبوط اإلنخفاض في وقب الحق ،تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (أو وحدة تدفق النقد) إلى القيمة المعدلة القابلة لاسترداد ،علعى
أن ال تزيد القيمة الدفترية التعي كعان معن المفتعرض تحديعدها فيمعا لعو لعم يعتم تحقيعق خسعارة هبعوط القيمعة لألصعل (أو وحعدة تعدفق النقعد) فعي
السنوات السابقة .يتم إثبات عك خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل الشامل األخر األولية الموجزة الموحدة.
المعلومات القطاعية
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قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معا ً فعي تقعديم منتجعات أو خعدمات خاضععة لمخعاطر وعوائعد تختلعف ععن
تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا ً للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلعف ععن تلعك المتعلقعة بقطاععات
عمل في بيئات إقتصادية.
يعتمد نموذج المجموعة األساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل .تحدد قطاععات العمعل بنعا ًء علعى إدارة المجموععة وهيكعل التقعارير
الداخلية.
إن المجموعة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية:
-

قطاع المراتب واإلسفنج ،يشمل إنتاج وبيع اإلسفنج بمختلف الضغوط وهياكل مراتب السسب والسرر وكافة مستلزماتها.

-

قطاع األدوات الصحية ،يشمل إنتاج وبيع األدوات الصحية وبالط الجعدران واألرضعيات معن السعيراميك وأحعواض اإلسعتحمام معن
اإلكريليك.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
تفاصيل موجودات ومطلوبات وأعمال المجموعة وفقا لقطاعات االعمال:
قطاع المراتب
واألسفنج

قطاع األدوات
الصحية

االخرى

المجموع

 30سبتمبر (2020غير مراجعة)
الموجودات
56,890,705
المطلوبات
17,348,919
صافي المبيعات
12,694,629
(الخسارة)  /الربح العائدة على مساهمين الشركة األم ()2,844,368
 30سبتمبر ( 2019غير مراجعة)
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
(الخسارة)  /الربح العائدة على مساهمين الشركة األم

67,723,681
17,101,785
17,419,861
)(3,150,460

181,998,880
55,870,398
108,853,217
10,311,190

73,539,450
12,117,193
()8,011,800

312,429,035
85,336,510
121,547,846
()544,978

203,084,850
58,855,763
132,517,277
6,914,434

146,365,119
11,470,317
)(6,734,679

417,173,650
87,427,865
149,937,138
)(2,970,705

 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
الخسارة العائدة على مساهمي الشركة األم

175,409,066 52,800,044
52,348,404 10,093,135
168,412,968 22,988,909
()12,364,246( )15,615,905

74,337,971
13,619,725
()11,223,320

302,547,081
76,061,264
191,401,877
()39,203,471

فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات وأعمال المجموعة وفقا للقطاع الجغرافي:
المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية

المجموع

 30سبتمبر (2020غير مراجعة)
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
الخسارة العائدة على مساهمين الشركة األم

281,910,392
76,174,142
101,492,162
()456,457

30,518,643
9,162,368
20,055,684
()88,521

312,429,035
85,336,510
121,547,846
()544,978

 30سبتمبر ( 2019غير مراجعة)
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
(الخسارة)  /الربح العائدة على مساهمين الشركة األم

385,425,633
76,431,170
118,587,289
)(4,595,548

31,748,017
10,996,695
31,349,849
1,624,843

417,173,650
87,427,865
149,937,138
)(2,970,705

 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
الموجودات
المطلوبات
صافي المبيعات
(الخسارة)  /الربح العائدة على مساهمين الشركة األم

271,826,801
66,013,992
153,476,461
()40,447,883
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30,720,280
10,047,272
37,925,416
1,244,412

302,547,081
76,061,264
191,401,877
()39,203,471

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
-8

ممتلكات ومصانع ومعدات
 بلغب اإلضافات على الممتلكات والمصانع والمعدات خالل الفترة بالكلفة  2,095,837لاير سعودي ( 31ديسمبر :2019 9,243,010لاير سعودي).
 بلغ مصروف استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020مبلغ 7,633,418لاير سعودي ( 7,947,135لاير سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .)2019

-9

موجودات غير ملموسة
 بلغب اإلضافات على األصول غير الملموسة خالل الفترة بالكلفة  70,797مقابل ( 31ديسمبر  :2019ال شئ). بلغ مصروف إطفاء األصول غير الملموسة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020مبلغ  235,836لاير سعودي( 227,300لاير سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .)2019

 - 10الشهرة
يتمثعل رصععيد الشعهرة والبععالغ  62,356,409لاير سععودي فععي الزيعادة فععي كلفععة اإلسعتثمار فععي الشعركة العالميععة لتسعويق مسععتلزمات النععوم
المحدودة (شركة تابعة) عن القيمة العادلة لصافي أصولها عند دمج األعمال.
يتم بصورة سنوية اختبار الشهرة الناتجة عن عمليات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها إلنخفاض فعي القيمعة .يرتكعز إختبعار إنخفعاض
القيمة على حساب "القيمة قيعد اإلسعتخدام" .إن هعذه الحسعابات تسعتند إلعى توقععات التعدفقات النقديعة وفقعا ً للنتعائج التشعغيلية المقعدرة للوحعدات
المنتجة للنقد.
كما في  31ديسمبر  ،2019قامب إدارة المجموعة بمراجعة القيمعة اإلسعتردادية للشعهرة .تعم إحتسعاب القيمعة اإلسعتردادية علعى أسعاس قيمعة
اإلستخدام للوحدة المولدة للنقد كما تم تحديدها من قبل إدارة المجموعة والتي تتكون معن صعافي الموجعودات التشعغيلية للشعركة التابععة .عنعد
تحديد قيمة اإلستخدام للوحدة المولدة للنقدية تم خصم التعدفقات النقديعة التعي تعم تحديعدها بإسعتخدام الموازنعات الماليعة المعتمعدة معن قبعل إدارة
الشركة التابعة لفترة خمع سعنوات بواقعع مععدل خصعم  .%9.6إن إحتسعاب قيمعة اإلسعتخدام يتعأثر بشعكل ععام بعالتغيرات فعي اإلفتراضعات
الرئيسية التالية:
 معدل الخصم المستخدم في تقديرات التدفقات النقدية. أسعار وكميات البيع.وقد أسفرت الدراسة أعاله ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفترية للشهرة المثبتة أعاله.
ترى اإلدارة أن أي تغير معقول في اإلفتراضات الرئيسية لن يسفر عن هبوط القيمة قيد اإلستخدام عن القيمعة الدفتريعة للوحعدة المولعدة للنقعد
المعنية.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
 - 11موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتكون هذا البند مما يلي:
 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
أ .الشركة العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد)
الكلفة
مخصص اإلنخفاض

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

132,900,000
132,900,000
()132,900,000( )132,900,000
-

-

ب .شركة المخازن والخدمات المساندة
الكلفة

5,250,000

5,250,000

ج .إستثمار في محفظة إستثمارية

أ)

-

21,137,694

5,250,000

26,387,694

قامععب إدارة المجموعععة بعك ع كامععل القيمععة المسععجلة كمععا فععي  31ديسععمبر  ،2019وذلععك مععن خععالل إثبععات القيمععة العادلععة لتلععك
الموجودات المالية ضمن حساب إحتياطي القيمة العادلة.

ب) كمععا فععي  31ديسععمبر  ،2019قامععب إدارة المجموعععة بدراسععة القيمععة العادلععة لاسععتثمار فععي شععركة المخععازن والخععدمات المسععاندة
(شركة مساهمة مقفلة) ،من خالل خصم التعدفقات النقديعة المسعتقبلية المتعلقعة بكعل وحعدة معن وحعدات توليعد النقعد ومقارنتهعا بقيمهعا
الدفترية ذات العالقة.بنا ًء على العديد من اإلفتراضعات الرئيسعية التعي تشعمل تقعدير حجعم المبيععات المسعتقبلية واألسععار والتكعاليف
التشغيلية والقيم النهائية ومعدالت النمو والخصم.
حيع تععم خصععم التععد فقات النقديععة التععي تععم تحديععدها بإسععتخدام الموازنععات الماليععة المعتمععدة مععن قبععل إدارة شععركة المخععازن والخععدمات
المساندة لفترة خم سنوات بواقع معدل خصم .%12.47
وقد أسفرت الدراسة أعاله للسنة الحالية ،عن عدم وجود إنخفاض في القيمة الدفتريعة لاسعتثمار المثبعب أععاله كمعا فعي  31ديسعمبر
.2019
ج) تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم حقوق الملكية في قيمة محفظعة مخصصعة لاسعتثمار
فععي أسععهم البنععوك والشععركات المسععاهمة األخععرى المتداولععة فععي سععوق األسععهم السعععودي غيععر المحععتفظ بهععا للمتععاجرة والتععي قامععب
المجموعة باختيار غير قابل لالغاء عند اإلثبات المبدئي إلثبات التغيرات في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخعر بعدالً معن
الربح أو الخسارة ،حي أن هذه االستثمارات االسعتراتيجية تعتبرهعا المجموععة أكثعر أهميعة .تحعتفظ المجموععة بهعذه المحفظعة لعدى
إحدى شركات الوساطة المالية المحلية المرخصة في المملكة العربية السعودية .إن هذه اإلستثمارات تم إثباتها بالقيمة العادلعة وذلعك
وفقا ً ألسعار اإلقفال بنهاية التداوالت في تاريخ المركز المالي.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل الفترة  /السنة:

 1يناير
أرباح غير محققة خالل الفترة  /السنة
صافي (اإلستبعادات)  /اإلضافات خالل الفترة  /السنة
المحول إلى نقدية لدى شركة الوساطة المالية

 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

21,137,694
()4,328,565
()16,809,129

137,701
20,999,993
-

-

21,137,694

-

 - 12مخزون

إنتاج تام
مواد خام
قطع غيار
بضاعة بالطريق
إنتاج تحب التشغيل

 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

20,918,174
21,473,306
3,364,252
3,825
1,953,109
47,712,666

19,180,700
27,982,523
3,200,508
2,018,776
52,382,507

 - 13موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر
تتمثل اإلستثمارات في قيمة محفظة مخصصة لاستثمار في أسهم البنوك والشركات المساهمة األخرى المتداولة في سوق األسهم السعودي
بغرض اإلتجار .وتحتفظ المجموعة بهذه المحفظة لدى إحدى شركات الوساطة المالية المحلية المرخصة في المملكعة العربيعة السععودية .إن
اإلستثمارات في األوراق المالية التي تم شرا ها بغرض المتاجرة تم إثباتها بالقيمة العادلة وذلعك وفقعا ً ألسععار اإلقفعال بنهايعة التعداوالت فعي
تاريخ المركز المالي .وفيما يلي الحركة على اإلستثمارات خالل الفترة  /السنة:

 1يناير
أرباح غير محققة للفترة  /للسنة
أرباح محققة للفترة  /للسنة
صافي اإلضافات ( /اإلستبعادات) خالل الفترة  /السنة
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 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

16,506,127
4,126,855
2,692,340
15,978,463

35,567,031
6,053,035
3,114,400
()28,228,339

39,303,785

16,506,127

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
 - 14الموقف الزكوي والضريبي للشركة
تم التوصل إلتفاق نهائي مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بتسوية الفروقات الزكوية الناتجة عن إعادة الهيئة للعربط الزكعوي للشعركة لألععوام
من 2005م إلى 2006م ،حي تم تخفيض قيمة المطالبات البالغة ( )1,143,828لاير سعودي لتصبح ( )659,591لاير سعودي ،كما تم
تسععوية الفروقععات الزكويععة الناتجععة عععن إعععادة الهيئععة للععربط الزكععوي للشععركة لألعععوام مععن 2007م إلععى 2017م ،حي ع تععم تخفععيض قيمععة
المطالبات البالغة ( )21,025,985لاير سعودي لتصبح ( )3,768,380لاير سعودي ،وحصلب الشركة على موافقة الهيئة بتقسيط المبلعغ
على عدد ( )12قسط متساوي القيمة لمدة سنة ميالدية.
 - 15تسهيالت إئتمانية
إن التسهيالت اإلئتمانية لدى المجموعة تتمثل بالتالي:
أ.

تسعهيالت إئتمانيعة قصععيرة األجعل ممنوحعة مععن بنعك اإلسعتثمار العربععي /جمهوريعة مصعر العربيععة وذلعك لتمويعل شععراء معواد خععام
إلحععدى الشععركات التابعععة فععي جمهوريععة مصععر العربيععة وإن قيمتهععا لفتععرة التسعععة أشععهر المنتهيععة فععي  30سععبتمبر  2020مبلععغ
 4,028,699لاير سععععععودي مقابعععععل ( 4,032,597 :2019لاير سععععععودي) وتتضعععععمن التسعععععهيالت اإلئتمانيعععععة مبلعععععغ يععععععادل
 1,021,475دوالر أمريكي ،وذلك بنظام المرابحة بسعر فائدة متغير.

ب .تسهيالت إئتمانية بنظام مرابحة ممنوحة من شعركة وسعاطة ماليعة محليعة حصعلب عليهعا الشعركة التابععة (سعليب هعاي) ألغعراض
إستثمارية بسقف  15مليون لاير سعودي ولمدة سنة واحدة ميالدية بعمولة سنوية بلغب ( .)%6تم تسعوية وسعداد هعذه التسعهيالت
قبل نهاية الربع الثاني لعام 2020م.
 - 16ربحية السهم
تم إحتساب حصة السهم من الربح ( /الخسارة) من العمليات وحصعة السعهم معن اإليعرادات األخعرى وحصعة السعهم معن العربح ( /الخسعارة)
للفترة على أساس عدد األسهم القائمة خالل الفترة والبالغة  40مليون سهم ( 40 :2019مليون سهم).
 - 17اإللتزامات واالرتباطات المحتملة

إلتزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها

 30سبتمبر 2020
(غير مراجعة)
604,741

 31ديسمبر 2019
(مراجعة)
604,741

604,741

604,741

 - 18مطالبات قضائية
صدر حكم نهائي لصالح الشركة ا لسعودية للتنمية الصناعية "صعدق" معن محكمعة االسعتئناف بمنطقعة مكعة المكرمعة وذلعك فعي القضعية رقعم
( )2798لعام 1434هـ ال ُمقامة من الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صعدق" تطالعب فيهعا شعركة جهينعة للتجعارة والصعناعة والمقعاوالت
المحدودة  -الشريك السابق في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" و الشعركات األخعرى فعي جمهوريعة مصعر
العربية  -بقيمة التجاوزات والمستحقات المالية قبعل وبععد صعدور الحكعم القضعائي رقعم (/163دتعج )13/لععام 1429هعـ الصعادر معن ديعوان
المظالم بإثبات بيع حصص شركة جهينة للتجارة والصناعة والمقاوالت المحدودة  -الشريك السابق في الشركة العالمية لتسعويق مسعتلزمات
النوم المحدودة "سليب هاي" و الشركات األخرى إلعى الشعركة السععودية للتنميعة الصعناعية "صعدق" ،حيع ألعزم هعذا الحكعم شعركة جهينعة
للتجارة والصناعة والمقاوالت  -الشريك السابق  -بأن تدفع للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مبعالغ تععادل هعذه فعي تعاريخ طلعب
تنفيذ الحكم الصادر مبلغ إجماليا ً قدره  15.193.873لاير سعودي تقريباً.
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
وقد تم التقدم لمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة لطلب تنفيذ الحكم ،وقُيد الطلعب بعالرقم ( )3901242395وتعاريخ 1439/11/10هعـ وتمعم إحالتعه
إلى دائرة التنفيذ الثاني عشر ،وطبقب الدائرة المختصة المواد رقم ( )34و ( )46من نظام التنفيذ والئحته التنفيذية ،وعلى ضعوء المعطيعات
أعععاله ،ولكععون ال ُمنفععذ ضععدها شععركة ذات مسععؤولية محععدودة ،فع م
عإن أي مبععالغ سععيتم تحصععيلها سععيتم قيععدها مباشععرة عنععد التحصععيل ،ومععا زالععب
إجراءات تنفيذ الحكم ومحاولة تحصيل المبلغ طرف محكمة التنفيذ.
وقد سبق أن تقدمب "صدق" بطلب تفسير للحكم النهائي فعي القضعية رقعم ( )2798لععام 1434هعـ ،وصعدر حكعم إبتعدائي بتضعامن كعالً معن
شركة جهينة وعباس بن علي بن أحمد عبد الجواد في سداد المبالغ المحكوم بهعا لصعالح "صعدق" ،ورفعض طلعب إحتسعاب المبعالغ المحكعوم
بها بالريال السعودي ،كما تم تبليغ "صدق" بطلب اإللتماس المقدم من شركة جهينة في الحكم النهائي رقم (/163دتعج )13/لععام 1429هعـ،
والزال طلب اإللتماس منظور أمام مقام الدائرة المختصة ،علما ً بأن تقديم طلب االلتماس لم يوقف اجراءات تنفيذ الحكم.
 - 19قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الي يتم به تبادل أصل أو سداد إلتزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة ،وحيع أنعه يعتم
إدراج األدوات المالية للمجموعة وفقا ً لمبدأ الكلفة التاريخية فقط وتظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقعديرات القيمعة العادلعة ،وتعتقعد اإلدارة
أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.
القيمة الدفترية
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة

المستوى ()1

القيمة العادلة
المستوى ()3
المستوى ()2

اإلجمالي

 30سبتمبر ( 2020غير مراجعة)
موجودات مالية
النقد وما في حكمه
ذمم مدينة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
االرباح أو الخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر

28,632,826
19,826,467

-

-

-

-

-

-

39,303,785

39,303,785

-

-

39,303,785

-

5,250,000

-

-

5,250,000

5,250,000

48,459,293

44,553,785

39,303,785

-

5,250,000

44,553,785

مطلوبات مالية
ذمم دائنة
تسهيالت ائتمانية
إلتزامات تأجير

19,736,508
4,028,699
11,585,229

-

-

-

-

-

35,350,436

-

-

-

-

-

 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
موجودات مالية
النقد وما في حكمه
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
االرباح والخسائر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل االخر
ذمم مدينة

9,580,847

-

-

-

-

-

-

16,506,127

16,506,127

-

-

16,506,127

22,595,576

26,387,694
-

21,137,694
-

-

5,250,000
-

26,387,694
-

32,176,423

42,893,821

37,643,821

-

5,250,000

42,893,821

19,375,743
4,032,597
10,040,018

-

-

-

-

-

33,448,358

-

-

-

-

-

مطلوبات مالية
ذمم دائنة
تسهيالت إئتمانية
إلتزامات تأجير
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الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
(بالريال السعودي)
 - 20أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة  /للفترة المالية السابقة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية.
 - 21إعتماد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة
تم اعتماد هذه المعلومات المالية األوليية الميوجزة الموحيدة مين قبيل مجليا اإلدارة بتياري  9ربييع األول 1442هيـ )الموافي  26اكتيوبر
2020م).
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